
:r:'-r



; ';*?.











DANSK TIDSSKRIFT. NY RÆKKE

GADS
DANSKE MAGASIN

7)/ ( \>rj~ 3>

1908-1909

REDIGERET AF

CHR. GULMANN

FORLAGT AF G. E. C. GAD - KØBENHAVN
TRYKT IIOS NIELSEN & LYDICHE

(AXEL SIMMELKIÆR).

1909



O
1
bl 3

rMt



INDHOLD

Aabye, E., Sportens Betydning for os 682

Andersen, Vilhelm, Studenterne og Stormen

paa Kjøbenhavn den 11. Februar IbW.. 351

Asmussen, Otlo, En gammeltestamentlig Epi-

sode i astronomisk Belysning 68

— Frugthaver ved Vejkanten 131

— Vor Nabo i Verdensrummet, Et lilad af

dens Udviklingshistorie 492

— Leonardo da Vinci som Astronom 726

Bajer, Fredrik, Fredsvenlig Udvikling 218

Bang, Herman, Længsel — 1

1

— Tyskerne og vi. En Betragtning rettet

til Fredsværnssagens Forkæmpere 381

Bauditz, F., Grev Louis Holstein Ledreborg. 745

Beckett, Francis, Lorenz Frolich. Billederne

til Danmarkshistorien 133

Behrend, Will. : Peter Heise som dansk Sang-

komponist 779

Benzon, Otto, Sportens Betydning for os . , 639

Berg, R., Storudstillinger i Danmark 541

Berlin, Kntid, Den islandske Forfatningskamp

og Danmark 394

Besthorn, R., George Clemenceau 25

— Berlinertraktaten og Orientkriserne .... 82

— William Howard Taft 175

— Den tyske Kejserkrise 180

— Abdul Hamid og hans Parlament 317

— Den serbisk-østerrigske Krise 454

— Tyrkiet 530

— Wilhelminas Rige 645

— Czaren 665

Birck, L. V., Staten og den sociale Kamp . . 783

Boesgaard, H., Danmarks Rigsborg 748

Bramsen, Alfred, Kunstnydelse. Af en Af-

handling om folkelig Kunst 328

— Sportens Betydning for os 682

Brandes, Georg, Selskabsliv i Paris 560

Broberg, C. A., Sportens Betydning for os . 665

Biilow, Frits, En Dag af mit Liv — . Ar-

bejdsdagen 243

Christensen, Arthur, Parlamentarismens Facit 44

— , Odin T., Julius Thomsen 362

Clod-Hansen, A., Sportens Betydning for os 637

Dahlmann, Th., Sportens Betydning for os , 676

Dalhoff-Nielsen, Om Feltmanøvrer 71

— Den moderne Fæstning 567

Donnay, Maurice, Betragtninger over Skole-

belønninger 536

Ehrencron-Kidde, Astrid, Forældrene 94

Elkan, Sophie, Hr. Schwarz 693

Erstad- Jørgensen, E., Villahaver 447

Falck, J., Mellem to Tog 653

Flammarion, Camille, Hvorledes vil Jorden

gaa til Grunde ? 552

Fenger, Chr., Sportens Betydning for os... 679

Fritz, Niels, Erindringer fra 45 Aars Arbejde

i Hedesagens Tjeneste 657, 710

Gad, Emma, Sommerliv langs Kysten 600

Gnudtzmann, Albert, Mærket 166

Gregersen, Vilhelm, Opsang. Digt til Musik

af Julius Bechgaard 578

Hansen, Søren, Naar Koleraen kommer .... 33

— Sportens Betydning for os 684

— Victor, Sportens Betydning for os 678

Harboe, E, G„ Jordskælv 273

Hartz, N., »Danmark«-Ekspeditionen 1906

—

1908 35

Hillerup, Th., Sportens Betydning for os... 643

Hiort, Ivar, Mexico. Det evige Foraars By, 432

Hjortø, Knud, Samfundet 488

Hoeck, Johs,, Det kejserlige Dobbeltdødsfald

i Orienten 183

Howardy, G., Et Blad af den babyloniske

Magi 685

Hude, C, En Jordskælvscentral 67

— Motorcyclernes Anvendelse i Hæren.,, 129

Høffding, Harald, En Dag af mit Liv — . Ar-

bejdsdagen 9

Jessen, C. C, Friluftsskolen 603

Johannsen, W„ Charles Darwin 286

Johansen, P., En italiensk Skizzebog fra det

15. Aarhundrede 574

Johnsson, J. W. S,, Om medicinsk-historiske

Musæer 158

Jiirgensen, Chr,, Sportens Betydning for os. (i39

, Jiirgen, Øvre Lokollo 580

Jørgensen, Johannes, Overgreb af Videnska-

ben 250

— En kort Replik 445

Kaarsberg, Hans, Sportens Betydning for os 641

Kalkau, H., Sportens Betydning for os ... , 677

Koppel, Vald., En Dag af mit Liv — . Ar-

bejdsdagen 690

Krag, Thomas P., To Verdener . 246

Kragh, Johannes, Lofisdekorationen i Vi-

borg Domkirke 42

1



Kraus, Arnost, Kong Kristian IV's Kærlig-

hedsbreve 203

Køcdt, A. Peschcke, Forsvarssagen 340

Lagerløf, Selma, To Spaadomme. Et Stj'kke

Selvbiografi 221

Lange, Sven, Albcrti 21

— Frihed 365

Larsen, Karl, En dansk Journalist og hans

Værk 374

Lemire (Abbed), Hilsen til Danmark 714

Liisberg, H. C. Bering, Kong Krislian IV's

Kærlighedsbreve 297

Lindbæk, Johannes, Stormen paa Kjøbenhavn

den 1 1. Februar 1659 303

Madsen, V. H. O., Ministeriet Neergaards

Forsvarslove ... 344

Mannicke, A. L. V., Liv i Nord-Ost-Grønland 235

Meirtcke, Henr., Sportens Betydning for os . 674

Meyer, A. C, Sportens Betydning for os... 644

Mortensen, H. Chr. C, Krikænderne paa Fanø 385

Mortensen, R. C, Spindeld^'rliv 187

— Insektædende Planter 705

Muller, Sigurd: Thorvaldsens Elskede 727

Møller, H. C. V., Sportens Bet3'dning for os 641

—
, H. L., Efter Ministerskiftet 104

—
, — Efter Folketingsvalget 593

—
, — Den bitre Skaal 773

Neergaard, N., Af Forsvarstalen 339

PauUi, Jakob, En Dag af mit Liv — . Ar-

bejdsdagen 79

Poe, Edgar, Landors Hjem 323

Pontoppidan, Morten, Sociale Køberforbund.

Et Stykke Folkeopdragelse 511

Poulsen, Emil, Rejseminder fra Sicilien 309

—
, Frederik, Oraklet i Delfi 504

Poulsen, Johannes, en Dag af mit Liv —

.

Arbejdsdagen 522

Rasmussen, Vilh., Sjælen efter Døden 440

Rockefeller, John D., Spredte Erindringer om
Mennesker og Forhold 56, 111, 196, 266, 332,

404, 464

Rode, Helge, I Anledning af Agnes og Ha-

rald Slott Mollers Udstilling 290

Rung, Otto, Molebyggerne 611

Sadolin, Frode, Sportens Betydning for os.. 678

Schach, A., Kultur, Moral, Kristendom 121

Schmidt, Valdemar, Fra Udgravningen af Jc-

richo 586

Schmiegelow, E., Sportens Betydning for os 675

Schmitto, F., Aulomobilprojektører i den bel-

giske Hær 69

Schiøtt, Julius, Lidt om Slangefodring 663

Sick, Ingeborg Maria, Da Natten blev lys .

,

426

Skovgaard, Joakim, Thorvald Bindesbøll ... 1

Slott-Møller, Harald, Betragtninger i Anled-

ning af Foraarsudstillingerne 1909 471

Starcke, C. N., Henry George og de sociale

Reformbestræbelser 790

Stuckenberg, Viggo, Historien om en Moder 145

Tscherning, E. A., En Dag aS mit Liv —

.

Arbejdsdagen 140

Ullidtz, H. C, Luftens Erobring • 409

Wanscher, Vilh., Malerisamlingen paa Nivaa-

gaard 1 70

Wickert, E., Hvad ved vi om Jorden under os? 627

Wilde, Oscar, Lord Arthur Saviles Forbry-

delse 755

Vorslund-Kjær, L., Sportens Betydning for os 684

Natur og Videnskab 67, 131, 540, 602, 663



THORVALD BINDESBØLL
Af Joakim Skovgaard.

Efter

'alkmaleri

Bixdesbøll: Hvad skal jeg sige om Dig,

at Folket kan faa paalidelig Besked om
hvad Du var for det, og hvad Du burde

h ave været for det

!

For mig var Du den kære Ven og mage-

løse, uerstattelige Hjælper. Jeg priser min

Lykke, at vi mødtes; nu husker jeg knap

hvorledes. Ja
,

jeg husker nok Samlings-

aftnerne hos Professor Rump, hvor Du for-

argede mig med Din Mund, især da Du en-

gang — saa gan-

ske unødvendigt

grovt— lod Husets

Frue vide, at hun

citerede Shake-

speare galt. Men
da jeg, hjemkom-

men fra Græken-

land med Hovedet

fuldt af gamle Vase-

malerier, saa mig om
efter Lejlighed til

at virke ud noget

af det, jeg husede,

var Du og Jern-

dorff lige begyndt

paa Keramiken. Vi

andre sluttede os til

Jer. Det blev me-

get anderledes, end

jeg havde tænkt

;

mit Græskeri svandt

for friere Fantasier,

som mere passede

til Nutiden og især

til det Stof, vi havde

mellem Fingrene.

Og det var, fordi

Du bedst forstod,

hvorledes det burde

være.

Dengang be-

gyndte Du ret at udfolde Dig, at berige

os andre. Jeg véd , Du havde netop haft

en svær Tid. Du var bleven forsmaaet,

da Du søgte at vinde den store Guld-

medalje. Du følte Dig og Dit Arbejde

som overflødigt; Du blev ikke forstaaet.

Saa mistvivlede Du om det hele. Dine

mange Tegninger for Broderimønstre , Grav-

mæler og Bogudstyr var kun kendte og

skattede af enkelte blandt Dine nærmeste

1



Venner. De var gode,

men dog noget prægede

af akademisk Stil. Da

faldt der rosende Ord

fra Niels Skovgaard i

Anledning af Dine De-

korationer i brændt Ler.

Mon de ikke især gjaldt

den Kløverbort, Du paa

en Tallerken havde lagt

saa bredt om et Ko-

hoved af Otto Haslund ?

Du fik nyt Mod, lærte

Din sande Styrke at

kende, vandt frem til

den rigeste Blomstring;

Dit Arbejde bugnede

med dejlige Frugter.

De var ikke for enhver

Smag — eller Mangel

paa Smag — , men der

var dem, der kunde se

og derfor glædes. De

Spor, Dit Arbejde har

afsat hos andre, vidner om Kraften at det,

Du bød.

Vase, dekoreret af Bindesbøll.

men dette er

kun Uorden.

Ja, Smagen nuomstunder er uudviklet eller

snarere

gennem-

gaaende

forklud-

ret. Leh

mann &

Stage vil

de forsøg'

at indfør«

ordentlige

Bind til

vore Sal-

mebøger,

der inde-

holder ei,

Skat, hvis

paa sin rette

Solvsmykkc, tegnet af Hindesbell.

• 2=

Rigdom Verden kan

misunde os. De hen-

vendte sig til Bindes-

bøll & Co., og han teg-

nede dem en Række

smukke Bind. Men Folk

vilde ikke have dem,

de foretrak det gængse

Godtkøbsstads med de

daarlige tyske Orna-

menter paa skraa, med

de kolde, kedelige Kors

og Bægre, der minder

om Gravgittrenes Stil,

og med — maaske det

værste — den fæle Urte-

kost, der lig en Visk

Hø er smidt tilfældigt

i det ene Hjørne og er

saa modsat de gode

Salmers værdige Aand.

Hensigten med Urte-

kosten er vel at give

noget levende og frit,

grundigt misforstaat. Det er

Orden var netop Din Sag: Alt

Plads, gode Forhold, gode Ind-

delinger.

Morede

Du Dig

end nok

saa fan-

tastisk,

var der

dog altid

baade Na-

turlighed

og Natur-

rens egen

Lovmæs-

sighed

deri. Det

kan ikke



understreges nok. Dine Linjer var saa fri-

ske, deres Udspring saa gode, deres Sam-

menskæringer aldrig forkerte, alt som hos

Planten, der undertiden kan være næsten

vist i at opgive mit vSyn i Tillid til, at Dit

var bedre. Dog begærede Du af og til

min Kritik. Hvor jeg husker den Dag, Du.

skulde tegne Borten om Indledningsversene

Monumentet for Slaget paa Kheden.

Utrolig fantastisk, men hvor der dog altid

er Sammenhæng, Naturlighed og Orden. Det

var ikke, fordi Du direkte brugte Naturen;

Du stod tvertimod overfor den netop saa

frit. Og Du kunde opfatte en Stemning og

omsætte den i Dekorationens Arkitektur.

Du kunde ogsaa faa Skik paa andres

kludderagtige Forsøg. Du var god at gaa

til, nem at arbejde sammen med, og var vi

engang imellem uenige, har jeg nok handlet

i »Troldtøj". Dit livfulde Udkast var godt

nok, men Stregen døde, da Du skulde

tegne det pænt til Gengivelse. For at høre,

om den nu kunde staa, kom Du den Dag

tre Gange, mere og mere sveddryppende, fra

Vesterbro ud til mig i Rosenvænget, inden

jeg vilde give mig. Engang havde Du til

Forsiden af et Hefte tegnet en Ramme, ja

flere Rammer, Du nøjedes sjældent med et

Forslag. Det bedste forekom mig dog no-



get grovkornet. Jeg forsøgte at lempe det

lidt mere dannet; det gik ikke, den mindste

Forandring blev kun en Forringelse. Ofte

gav vel den skitserede Behandling Dine

Tegninger den bedste Charme, men Du

kunde ogsaa gennemføre. Din Tegning til.

en 10 Krone-Seddel, noget af det ypperste

og mest gennemførte, Du har gjort, kunde

rundt i Verden have vidnet om den Kraft,

der gemte sig i det paa mange Maader

ringe Danmark. Men de , som burde have

ført den ud i Livet, havde ikke denne Art

af Forstand paa Pengesedlers Værd.

étmm må
Udkast til Gravmæle over H. A. VVorsaae.

Du fik dog rejst Dit Monument for 2den

April. Det gav Anledning til mange Hyl.

At en ellers god Arkitekt stemte i med,

var mig besynderligt ; thi jeg véd ikke af,

at Arkitekterne hyler op over de arkitek-

toniske Afskyeligheder, der skyder op om

os som Paddehatte. Og saa god denne

Bautasten er! Ret en Urne over faldne Helte,

en monumental Fortojningspæl — mægtig

og sluttet —• til Minde om de gamle Blok-

skibe, der roligt maatte ligge og modtage

Nelsons stolte „Oceanets Svaner". Om Ste-

nens Skuldre den ypperlige Krans med su-

sende Kugler m.ellem Røg og Flam-

mer. Foroven den stride Krone,

der samler det hele ; den er som

Sprøjtet, hvor en Kanonkugle van-

der, og værdig de Helte, vi hæd-

rer. Trods al Forskel er Monu-

mentet i Slægt med Din Faders

Sten paa Assistens Kirkegaard

over Søofficeren Osvald Mar-

strand, som paa Linjeskibet Chri-

stian den ottende fandt sin Død

ved Eckernforde. Med Bølgelinjen,

Maagen og Delfinen minder Din

Faders Sten vel mere direkte om

Havet, er som et stille Mærke

over Manden, der hviler under

Bølgerne. Din er Kampens Ihu-

kommelse, men begge er lige slut-

tede, skønt eller fordi de hver for

sig er som en forstenet Eksplosion.

Hvad bydes der os ellers, naar

Helte skal mindes? En Bunke Ka-

noner og Kugler, Viktoria og en

Palmegren. Det er anderledes lige

til at begribe.

Jeg kan ikke fremdrage alle

Dine gode Gerninger. Om ikke

alle lige gode, var de saa at sige

et Hoved højere end andres. Du

fik faa store Opgaver selv og god



Tid til at hjælpe andre. Ingen har Du hjulpet

mere end Jerndorff og mig. For Dig kunde

vi saa imellem tegne en Figur, og Du satte

megen Pris paa Jerndorff s Kritik. Engang

tegnede jeg en Rammeprofil, der lykkedes,

saa Du sagde: „Den misunder jeg Dig!"

Det var Ros. Der var i det hele taget

først rigtig Fest ved en Ting , naar Du

havde sét og godkendt den.

Du trængte til Arbejde. Hvor kunde det

gavnet vor Stad , om den havde ejet flere

Huse af Dig. Vore andre gode Arkitekter

overkommer jo ikke at opveje al Byens

Uarkitektur. At Din dejlige Tegning til en

Bygning i det Kvarter, hvor nu

„City-Tasken" passer alt for godt,

blev vraget for en Andens, er til

at sørge over for Seende. Din

Fader fik omsider en herlig Op-

gave, Thorvaldsens Museum staar

jo nu som en Perle i vor Stad.

Ogsaa Du var som skabt til at

bygge et Museum; og det var

sikkert blevet rigere paa Stemning

end de Museumsb^J^gninger, vi har

set blive rejste i Din Tid.

Arkitekten kan jo ikke sætte sig

ned og bygge Huse, som Malere

kan male Billeder. Det var godt.

Du fik Dine Fingre i Haandvær-

ket. Det tiltrængtes haardt, og

det er, som bekendt, lettere at

gøre Tegning til et Hus end til

en Themaskine. Lykkelige er de,

som har Møbler efter Dine Teg-

ninger; de har hyggelige Stuer.

Du magtede baade Mahognimøbler

og Lerkrukker, Sølvgafler og Kak-

kelovne, — om de sidste hører til

det mindre ypperlige, skyldes det

vel for en Del den kedsommelige

Maade, paa hvilken Materialet nu

forarbejdes. — I Broderimønstre

og Bogbind var Du hjemme, i Lamper og

Lysestager. Hvor Dine farvede Ruder i Vi-

borg Domkirke virker, holder sammen paa

det hele, laaner det saa mat forgyldte Alter

Pragt. Og Tæppet foran dette er saa friskt

som en gammel Mosaik. Endelig Dine Sølv-

smykker. Man siger, at Kritiken er faldet

over dem. De vil overleve den, saa spil-

levende de er, livfuldt udhamrede af en

Købstadhaandværker, der kan se. Han havde

Forstaaelse af Dine let antydende Tegninger,

selv om den vel til Tider kunde glippe,

naar Antydningerne satte for store Fordrin-

ger til andres Fantasi. Andre og mere be-

Omslagstegning af Bindesbøll.



kendte Sølvsmede har ogsaa paa værdig

Maade udført større Sager efter Tegninger

af Dig. Jeg véd Dig alment skattet af de

Haandværkere , med hvilke Du havde at

gøre. Nogle beundrer og elsker Dig, af

dem vil Du savnes. Der var Grøde i Dine

Tanker, og den Stil, Du dannede, blev rige-

sernes Forhold. Noget har der vel været.

Din hvasse Mund? Eller byggede Du for

dyrt? Du vilde kun benytte dygtige Haand-

værkere. Tabte Du Lysten, naar Du maatte

opgive Dine egne gode Planer for at føje

Folks daarlige Ønsker? Eller slap Du for

tidligt Arbejdet ved Enkelthederne? Jeg véd

Etatsraad Besties Villa i Rungsted efter Bindesbolls Tegning.

ligt efterlignet. Staar end Efterligningerne

naturligvis meget tilbage for Forbillederne,

er det til Gavn, at Din Paavirkning foles.

Du var moderne; selv kvægede Du Dig af

alle gode Kilder lige fra den fjærneste Old-

tids, men den Kunst, Du bød os, var en

Nutidens Kunst. Dit fine Øje og Din rige

Hjærne hørte helt vor Tid til.

Engang talte Jerndorff og jeg sammen om
Aarsagerne til, at Du fik saa lidt at bygge.

Du kunde dog tegne Facader trods nogen.

Jeg spurgte: „Er hans Huse upraktiske?"

Jerndorff hævdede, at Du netop havde Din

Styrke i Grundplanernes Ordning og Værel-

det ikke ret, men jeg drømte om, hvor godt

det vilde være, om Du ved Din Side kunde

faa en praktisk Arkitekt , som kunde skaffe

Arbejde og tage sig af Udførelsen , saa Du

kunde nøjes med at ordne Planen , tegne

Fa9aderne og smykke dem. Omsider gik i

en lykkelig Stund Arkitekt Plesner til Dig,

vist — tilskyndet af Zahrtmann — for at

faa Hjælp til nogle Ornamenter paa et Hus.

Efterhaanden blev det til Samarbejde, og

Plesner var heldigvis ikke blot en praktisk

Arkitekt, men tillige en af vore bedste Kunst-

nere. Det kunde være blevet til noget, I

passede sammen. Men det varede kun
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kort; Døden kom og stansede et kraftigt

Liv. —
Du havde Dine Fejl. Jeg mærkede lidet

til dem. Men jeg saa snart, at Du var et

blødt Hjærtemenneske. Jeg mindes med

Glæde, hvilken hensynsfuld og omhyggelig

Vært Du var, naar vi var Gæster hos Jer

Søskende.

Nu hviler Du, storslagne Mand. Mon

Danmark paa Dit Omraade atter vil fostre

saa oprindelig og rig en Kraft. Vi maa

trøste os med, at ogsaa her passer Verset:

„Mens Graven kastes, Vuggen gynger,

og Liv udsletter Dødens Spor.

saa altid sig igen forynger

hver ædel Slægt i Syd og Nord,

og Mindet, som Guds Miskundhed,

forplanter sig i tusind Led".

Ogsaa vor Tid kommer engang under

Historiens Dom. P'or Arkitekturen vil den

sikkert lyde: Bindesbøll Fader og Bindesbøll

Søn skulde 1 have brugt, alt hvad I kunde,

medens I havde dem. Hvi gjorde I det

ikke?

7—9—08.



]£n Bao af mit %\v —
ARBEJDSDAGEN

Af Professor Harald Høffding.

FOR meka-

niske Ar-

bejdere for-

løberArbejds-

dagen ofte

paa en og

samme Maa-

de. Tiden er

den samme,

og Arbejdet

ligeledes væ-

sentligt det

samme for

den samme
Arbejder. For

Videnskabs-

manden, og

idethele for

den aande-

lige Arbejder,

kan det ikke

være saale-

des. Det aan-

delige Arbej-

de kan ikke inddeles paa samme Maade

som det materielle. Der kan være Ti-

der, hvor det vilde være frugtesløst at

tage fat paa en Tankegang, der kræver

frit Sind og indre Anspændelse. Goethe

har givet det Raad, at man ikke skal

„hidse sig op i den onde Tid", ikke

tvinge sig til Arbejde, naar man er

forladt af alle gode Magter. Der be-

høves dog Klogskab og Forsigtighed

til at anvende dette Raad. Ti slipper

man ganske Taget, kan det være van-

skeligt at faa det igen, og Mismodet kan

føre til Lediggang og Slaphed. Nu vil

et aandeligt Arbejde i Regelen være af

den Beskaffenhed, at dets Maal kan naas

ad forskellige

Veje eller

kræve for-

skelligartet

Forberedelse.

Hvis da Ev-

nen til at gaa

lige mod
Maalet glip-

per, behøver

man ikke at

lægge Hæn-

derne i Skø-

det, men kan

gaa Omveje

eller foretage

forberedende

Arbejder. Det

gælder kun

om, at man

ikke taber

Troen. Det

kan ogsaa

være rigtigst

at lade et Arbejde ligge og foreløbigt

tage et andet op, som saa maaske kan

udløse en Kraft og et Mod, der —
formedelst den Expansion, der er ejen-

dommelig for sjælelig Vækkelse — kan

virke ogsaa paa det Omraade, hvor

man havde resigneret. Saaledes kunne

de Svingninger udlignes, som nu engang

høre til det aandelige Arbejdes Vilkaar.

Der kan ogsaa i Mellemtiderne være

gjort et ubevidst Arbejde, saa at man,

naar man vender tilbage til sit oprinde-

lige Arbejde, finder dette fremskredet si-

den sidst. Ofte kan det i denne Hen-

seende være heldigt at udfylde Mellem-

tiderne med Spadseren eller med Musik
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eller med Samtale. Midt under Indtryk

af helt anden Art kan der opdukke Syns-

punkter, man i „Beflitningens" Øjeblikke

ikke navde til sin Raadighed. Den udløsende

Kraft, der kan ligge i tilsyneladende ube-

tydelige Iagttagelser og Situationer ,har Lud-

vig Feilbergfortræffeligtskildret;hansSkrif-

ter indeholde Bidrag til aandelig Hygiejne,

som jeg i Aarenes Løb har lært at vurdere.

Af alt dette følger, at Skildringen af

en Filosofs Arbejdsdag kun kan have

Betydningen af en omtrentlig Karak-

teristik. Arbejdet foregaar ikke blot i de

Timer, man staar ved Pulten, og det kan

ikke gøres statistisk op. Skildringen kan

kun gælde de Dage, da vundne Syns-

punkter skulle udføres i det Enkelte, et

opsamlet Materiale ordnes eller en meto-

disk Opsamling foretages. Paa de Dag5,

hvor den søgende Uro raader, arbejdes

der snart mere forceret, baade hvad Tid

og Grad angaar, snart mere hæmmet og

afbrudt.

Gentagne Gange i mit Liv har jeg for-

søgt at begynde mit Arbejde i den tid-

lige Morgenstund ; men det er aldrig lyk-

kedes. Uvilkaarligt strækker Arbejdet

sig langt ud paa Aftenen. Min bedste

Arbejdstid er dog om Formiddagen fra

9—2. De fleste Dage har jeg Forelæs-

ning fra 3—4; derefter spiser jeg til Mid-

dag, hviler mig, og anvender derefter en

Times Tid til æstetisk Literatur eller til

Læsning at Biografier. Aviserne læser

jeg ved mine Maaltider, da jeg er ene

ved disse. — Hvis jeg ikke har Forelæs-

ning om Aftenen 7—8, begynder jeg mit

Arbejde igen omtrent Kl. 6^/2 og fort-

sætter til 12 eller 12 V2 (med den Afbry-

delse, det volder at tage en Kop Te). —
Deltagelse i Møder eller i Selskabslivet

kan gøre Brud paa denne Orden, men jeg

søger Aar efter Aar at begrænse Sligt til

det mindst Mulige, skønt jeg ikke er men-

neskesky.

Mine skriftlige Udarbejdelser hvile paa

en Mængde Udkast og Tilløb. Jeg har

omarbejdet mine Bøger flere Gange før

Udgivelsen, dels i Udkast, dels i udførlig

Nedskrift, — Religionsfilosofien saaledes

4 Gange, Programet om Problemerne 3

Gange. Det har kostet mig megen An-

strengelse at komme til at skrive nogen-

lunde klart og forstaaeligt. Jeg har vendt

og drejet Tankegangene mange Gange.

Jeg kan vanskeligt rette Noget i en Ned-

skrift, før jeg tager den frem efter en

længere Tids Mellemrum.

Naar Arbejdet bestaar i Læsning,

foregaar det (naar jeg læser en Bog, jeg

venter mig Noget af) med Pennen i Haan-

den. Jeg gør saavidt muligt sammen-

hængende Uddrag, saa jeg senere med
Lethed kan overse Tankegangen i Bogen

og finde de afgørende Steder igen. Det

Mateiiale, jeg paa den Maade samler, er

mig af stor Nytte ved Forberedelsen til

mine Forelæsninger og ved Udarbejdel-

sen af mine Bøger. Ved at læse med
Pennen i Haanden læser man med større

Opmærksomhed og dvæler desuden læn-

gere ved de enkelte afgørende Steder.

Naar jeg ser tilbage paa mit Livs Ar-

bejdsdage, er det et meget mangfoldigt

Indtryk, jeg faar. Der har \æret mange
tunge og træge Tider — men der har

mellem dem været Dage og Timer fulde

af Lj^st og Interesse, af Erkendelsesglæde,

besjælede af Følelsen af trods Alt at se

større Klarhed og vinde større Frihed,

— Dage, der i og for sig alene vilde

gøre Livet værdt at leve.
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Af Herman Bang.

Saa, Elise.

De skal over det høje Dørtrin til Ve-

randaen, og Faderen bøjer det gamle Skip-

peransigt og tager om Datteren for at støtte

hende — saa varsomt tog han som den,

der tager om en Fugleunge med den hule

Haand —
— Nu, siger han.

Men Datteren bliver staaende paa det høje

Trin:

— Aa, siger hun, og hendes Øjne flytter

sig, mens hun smiler med Læberne, der er

altfor røde mod de hvide Tænder, hen over

alle Verandaens brogede Blomster og Havens

Træer.

— Aa, iaar er der mange Blomster, og alle

Kirsebær er sprunget ud.

— Ja, svarer Faderen og holder endnu

Armen om hendes Liv: iaar er de kommet

til Dagen.

Elise bliver ved at smile men ud i Luften.

— Ja, siger hun: iaar vil de komme.

Hun ser igen frem over alle Blomster og

ud over Haven med de hvide Muslingskaller

om hvert et Bed og det grønne Tremme-

gitter og alle Frugttræer.

— Men tænk saa, naar I skal have Sølv-

bryllup, siger hun og ler

:

— Saa vil jeg plante Flagstænger langs

hele Haven — fem og tyve Flagstænger rundt

om Haven —- ikke? Og saa vil jeg hejse

alle Flagene, før I er staaet op

Faderens Læbe sitrer et Nu under det graa

Hageskæg.

— Det kan du, siger han.

Elise staaer endnu paa Trinet og siger,

igen med en anden Stemme, en ivrig, som

Syges Stemme er:

— Men iovermorgen skal her ogsaa være

Flag . . . begge Flag. For Carlsen siger

ogsaa, det kan dog godt være, at han kører

her forbi, hvis han vil ud at køre.

— Det gør han nok, svarer Faderen.

— Men nu maa jeg sidde, Fa'er.

Frøken Elise trækker Skuldrene sammen

og tager om sit hæklede Sjal.

— Hm, jeg maa jo ha'e alle mine Kræfter

til imorgen.

Faderen har bøjet hele sin lange og knog-

lede Krop, mens han støtter hende.

— Tak, siger hun: nu sidder jeg godt.

Hun bliver ved at sé mod Havens Bede

og Flagstangen og det rødhvide Flag, der

skinner.

—
' Fa'er, saa vidt har det heller aldrig

været . . . saa vidt som iaar paa Jeres Bryl-

lupsdag.

Ogsaa Faderen sér frem.

— Nej, siger han langsomt. — Jo, det

Aar, da du var blevet syv Aar, da var

det li'esaa vidt ... for det husker jeg, da

stod Syrenerne li'esaadan paa Springet . . .

for du sad og legede derude under den

Busk

Hun tager om Faderens Haand.

— Hvor er Mo'er? spørger hun.

— Hun koger Chokoladen . . . Men fryser

du ikke?

— Lidt.

Han lægger Tæppet om hende og det er,

som selve hans Hænder smerter, idet han

fornemmer, hvor hendes Lemmer er blevet

spæde.

— Saa — Tak . . .

Hun sidder lidt og det sér ud, som blev

hun borte i den store Stol og sine Sjaler.

— Aa, Fa'er, om jeg blot kunde komme

til Byen idag . . .

— Du ved jo, Pus, at Mødet er først

imorgen.

— Ja, men — og hun ryster paa Ho-

vedet — der var saa meget at ordne — aa,

saa meget . . . Jeg er vis paa, at de gamle

Guirlander i Salen, de er nu visne, hvad

--= 11
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saa Boghandler Carlsen si'er. Og nu, hvor

der er saa meget Grønt, kunde vi godt binde

nye lil ham.

— Men, siger Faderen: det kan du jo

saa tale om imorgen . . .

— Der bli'er saa meget at tale om paa

Mødet imorgen ... og, Fa'er, naar Provst-

inden er der, saa bli'er der ingenting gjort.

. . . Hun si'er blot: „Vi skal vel heller ikke

overdrive." Og saa sidder hun, midt for

Bordet, som en gammel sort Høne, der puster

sig op. Og Konsulinden, det véd du, hun

kagler hende bare efter Munden . . .

— Der er Mo'er, siger Faderen.

— Tak, Mo'er.

Og mens Moderen — ogsaa hun gaar saa

varsomt, som dæmpede hun sit Trin — sæt-

ter Koppen paa Bordet, slaar Elise sine

Hænder op om hendes to graa Haarvalke

(saadan høje, stramme Haarvalke over Pan-

den, som ingen bruger mer) : Tak, Mo'er.

Se, idag skinner Solen.

Og ogsaa Moderen ser frem mod Haven,

hvor de udsprungne Frugttræer lyser:

— Ja, Pus, idag skinner Solen.

Forældrene sætter sig, paa den anden Side

af Bordet, Moderen Elise næst og alle tre

ser de ud mod Haven.

— Men da I blev gift, siger Elise, da

var alle Træer smaa.

— Ja, svarer Faderen, da var de Kviste.

. . . Husker du, Mo'er, Buksbomhækken, den

kunde vi ikke faa til at arte sig . . .

— Næ, Hækken, den vilde ikke arte sig.

. . . Men alt det andet, Jens, det voksede

da til, saa man næsten kunde sé 'et hver

Dag med sine Øjne.

— Ja, siger Faderen og begge Forældre-

nes Øjne hviler endnu paa Haven, med et

underlig fjernt Udtryk, som saa de den endnu

fra den Gang: nyplantet og spæd og spinkel:

Det gjorde det. Men her paa Æro er der

osse en velsignet Jord for, hvad der skal

vokse.

— Det er der, svarer Moderen.

Elise har lukket sine Øjne og slaar dem

atter op:

— Det er sært, siger hun og smiler: der

er ingen, som har digtet om Ærø.

Men Faderen bliver ved

:

— Det Aar, da Pus blev født, husker

du, Mo'er, da bar allerede Kirsebærtræet dér,

det midterste ... vi plukkede næsten halv-

andet Pund.

— Ja, det gjorde vi ... og de blev syl-

tede, husker du, til Juleaften . . . Det var

det første Syltetøj fra Haven.

— Det var 'et, siger Jespersen : og Pus,

hun smagte dem.

Elise lér:

— Jeg var saa lille, da jeg blev født,

siger Datteren.

Der gaaer en pludselig Trækning hen over

Moderens Ansigt — hun har saadan en stor,

stærk Mund som et Mandfolk —
Men Elise bliver ved at lé.

— En bitte Kylling si'er Dokteren, siger hun.

Faderen er staaet op.

— Gaar du nu til Havnen, Fa'er?

— Jeg gør vel det, svarer Jespersen : det

er jo Tiden.

Han tager Kikkerten ned fra Knagen i

Hjørnet, og Fru Jespersen gaar hen over

Gulvet mod hans Pibebrædt. Men Frøken

Elise er staaet op af Stolen og maa støtte

sig et Nu til Panden, før hun kan gaa.

-- Nej, siger hun, idag vil jeg stoppe

Fa'ers Pibe.

Og hun gaar hen over Gulvet, med pludse-

ligt hurtige Skridt, mens Jespersen halvt vil

følge efter hende, og hun begynder at stoppe

den halvlange Merskummer med sine tynde

og gennemsigtige Fingre.

— Idag skal den stoppes godt.

Men hun hoster kort:

— Aa, det er Tobaksstøvet, siger hun

og hoster igen : Det er bare Tobaksstøvet.

Hun stoppede Piben færdig, mens det hver

Gang hun hostede trak om Moderens store

Mund.

12



Længsel

— Der, Fa'er, sagde hun. Og idag føl-

ger vi dig til Laagen — —
— Nej, bliv inde, Pus, bliv inde, sagde

Faderen.

— Næ, idag følger jeg dig.

Og Frøken Elise gik ned ad Verandatrap-

pen, mens P'orældrene fulgte. De gik ved

Siden af hende — og saå saa store ud —
saa tæt, som var de bange, hun skulde falde.

Datteren saå op i de lysende Træer:

— Aa nej, saa dejligt, sagde hun, har

der aldrig været paa Jeres Bryllupsdag.

— Nej, sagde Faderen, men det er jo

ogsaa altid længst fremme paa Ærø . . .

— Ja, svarede Moderen, det er 'et.

De naaede Laagen, og Faderen sagde

Farvel.

— Idag maa du dunke mig med Piben,

sagde Elise, og hun lo, mens Faderen tre

Gange førte Pibespidsen ind mod hendes

Pande — saadan som han altid havde gjort

hver Dag, naar han gik til Havnen, da hun

var Barn.

Moderen og Elise blev staaende ved Laa-

gen, mens Faderen gik og vendte sig paa

Vejen og nikkede igen.

— Har du Kikkerten? raabte Frøken Elise.

Faderen viste den i sin Haand.

— Aa, Mo'er, sagde Elise, hvor er dog

Kikkerten blevet rusten.

— Ja, den er ogsaa gammel. Pus.

— Ja-e, den har ogsaa Bedstefa'er siddet

og kigget i efter Skibene, hvor de gik. Det

er underligt at tænke.

— Det gør alle Folk paa Ærø, sagde

Moderen. Men kom nu op, Pus.

Men Frøken Elise løb helt ud paa Vejen.

— Fa'er, Fa'er, raabte hun. Gaa ind til

Boghandler Carlsen og spørg, om nu alt er

udsolgt. Igaar var der kun elve Billetter

tilbage . . .

— Ja, ja, raabte Faderen tilbage.

De to vendte tilbage gennem Haven. Frø-

ken Elise gik foran — saa hurtigt, som gav

Anstrængelsen hende Kræfter.

— Sæt dig nu. Pus, sagde Moderen, da

de havde naaet Verandaen.

— Ja, men flyt Stolen hen i Døren.

Moderen flyttede Stolen, og Elise sad foran

den hvide Have,

— Sæt dig ogsaa her, sagde hun, og

Moderen satte sig.

Frøken Elise sad og stirrede ud i den

straalende Luft.

— Hm, sagde hun og flyttede ikke sit

Hoved, det var dog egenlig mærkeligt, at I

to, Fa'er og du, saadan skulde mødes, da I

begge rejste hjem. Og derovre havde I al-

drig set hinanden —
— Nej, sagde Moderen, hvordan skulde

vi det! ... Amerika er stort . . .

— Ja.

De taug lidt igen, før Elise sagde:

— Og saa mødtes I dér paa Skibet —
hjemad.

— Ja, svarede Moderen, og hendes Stemme

sitrede en lille Smule. Saa mødtes vi paa

Skibet.

Hun taug et Nu

:

— Det kom sig vel af, at vi begge to,

baade din Fa'er og jeg, vi havde nu saadan

en Vane ... at vi gik begge to ved Sol-

nedgangen op i Forstavnen og der stod vi,

til det blev mørkt ... det var vel saadan

Længslen, nu, det bar hjem igen . . .

Elise nikkede langsomt.

— Ja, sagde hun.

— Og saa talte I til hinanden?

— Ja, sagde Moderen, saa en Aften talte

vi lidt.

De var stille igen. Saa sagde Elise og smilede:

— Mo'er, jeg troer, at man mødes altid

— de, som skal mødes.

— Det gør de, sagde Moderen.

— Og saa blev I gift og fik mig . . . saa

sent . . .

Det skjalv et Sekund i Moderens Ansigt.

— Ja, Pus, saa fik vi dig.

De sad tause igen , til Elise pludselig

rejste sig:
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— Idag vil jeg synge „Hvedesangen" for

dig, sagde hun.

Moderen er staaet op:

— Men du maa jo ikke synge for Dok-

toren . . .

— Pyh, det véd han jo ikke, og idag jeg

er saa rask.

Frøken Elise gik ind gennem Stuen og

aabnede Klaveret.

Hun slog de første Akkorder an og sagde

imens:

— Det er dog sært, at han, der er dansk,

har kunnet digte saa dejligt om Amerika.

— Ja.

Frøken Elise blev ved at føre Hænderne

hen over Tasterne:

— Kan du huske, Mo'er, da hans første

Bog kom i „Tasken", og du læste højt hver

Aften, og Fa'er han sad i Stolen med sin

Pibe og slog i Bordet og sagde: Ja, det er

Amerika . . . her ser du 'et, Pus, som det

er, saa levende. Saadan er 'et — han er

en Digter ... Og jeg saa det altsammen.

Farmen og Markerne og Himlen og Jer

som det var Jer . . .

— Ja . . .

Frøken Elise blev ved at spille.

Saa sang hun, hans Sang om „den danske

Farm".

Hendes Stemme lød saa spædt, som om
den næsten ikke løftede sig over Klaverets

Toner, ligesom aandede hun Ordene ud:

— Hvor Ordene er stille, sagde hun.

— Ja, der er stille, sagde Moderen, som

sad ved Siden af hende.

Frøken Elise sang igen — om Solen, der

sank over Vidderne i „Vesten".

— Og saa kom alle hans andre Bøger —
hvert Aar, sagde hun, og det var altid, som
de handlede om Jer.

Sangen. var endt, og hun hvilede Hænderne

paa Tasterne.

— Men bare der nu var udsolgt, sagde

hun.

— Det er der, sagde Moderen.

Froken Elise blev siddende uden at røre

sig. Hun tænkte bestand'g paa hans Bøger

og alle, alle de Aftner, hvor Moderen havde

læst dem højt, mens hun hørte til. Faderen

og hun — igen og igen.

Moderen havde rejst sig, da Elise løftede

Hovedet.

— Og at han saa virkelig kommer hertil,

sagde hun, saa vi faar ham at se . . .

— Han læser jo op i hele Landet, sagde

Moderen.

— Ja, sagde Elise, og hun trak lidt paa

Munden. Men paa Ærø læser der ellers

ingen op . . .

— Næ, det er mere sjældent, svarede

Moderen.

— Ja, sjældent . . . Men nu kommer han.

Det ringede ude paa Døren.

— Det er Doktoren, sagde Moderen og

foer sammen.

— Ja, det er Doktoren.

Moderen gik ud, mens Elise blev siddende

ved Klaveret. Hovedet havde hun støttet i

sine Hænder.

— Tre Billeder af ham havde hun sét.

Men det ene var bare paa et Postkort, og

Digtere, de lignede vist aldrig deres Billeder.

. . . Saa var han jo ogsaa ung paa Billederne

og nu var han fem og fyrre . . .

Frøken Elise smilede, mens hun sad:

— Fem og fyrre — det var næsten saa

gammel som Fa'er, da han mødte Mo'er —
paa Skibet . . . Ja, seks og fyrre var Fa'er

og Mo'er én og fyrre.

— Men d e , der havde hørt ham læse op

i København, sagde, han saa meget yngre

ud . . .

Elises Tanker vekslede igen. Hun tænkte

paa „Fa'er"

:

— Nu sad han paa Molen ... da hun

var lille, fulgte hun altid med og sad ved

Siden af ham, paa den runde Bænk ved

Flagstangen, mens „Fa'er" saa efter Skibene

i Kikkerten - - alle de hvide Sejl og hver

Dampskibsskorsten, der gled forbi ... der.
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langt ude ... Ja, det var underligt, alle de

gamle Folk paa Ærø, hvor gamle de blev,

saa blev de aldrig trætte af at stirre ud

efter Skibene. Gamle Poulsen , han havde

saamæn haft Kikkerten fremme bag sit Vindu

samme Dag, han døde — — og han havde

dog været syv og firsindstyve Aar . . .

— Fem og fyrretyve Aar . . .

— Naar hun blev fem og fyrretyve Aar,

vilde hun nok ha'e graat Haar, helt hvidt.

... „Vi har dog altid været stærke Folk i

vores Slægt", sagde Fa'er altid, „men graa-

haarede bliver vi i Trediverne" . . .

— „Stærke Folk".

— Doktoren sagde det osse altid: „Aa,

nu er Elise i de vanskelige Aar. Men lad

hende først blive et Par og tyve — — saa

begynder først Livet" . . .

Elise stirrede fiem for sig ind mod Kla-

veret, i hvis blanke Flade der viste sig som

en halvdunkel Skygge af hendes Ansigt.

— „Livet" . . .

— „Livet" ? . . . Fa'er og Mo'er, de var

begge rejst saa langt og fandt det dog først

her — Livet . . .

Hun vidste ikke selv, at hun atter slog

Akkorder an og havde sunget, med sin lille

Stemme

:

Der, hvor Længslens Bølger

evigt gaaer

mod den hvide Strand,

som aldrig fanges,

der er Livet — — —

Doktoren havde aabnet Døren

:

— Aa, De synger, sagde han. Maa De

det?

Frøken Elise var faret sammen.

— .Teg synger ikke, sagde hun, jeg nynner.

— Og hvad? spurgte Doktoren og gik

nogle Skridt.

— Det var bare „Sangen om Strand-

liljerne" . . .

— Det er s'gu osse Mandens smukkeste

Digt, sagde Doktoren.

— Ja, ikke? fløj det fra Elise, som stod op.

-— Og mærkeligt er det jagu', at det ene-

ste Sted, hvor de findes i Europa, sagde

Doktoren, er her paa Stranden paa Vejen til

Marstal — —
— Ja, sagde Moderen, og i Kalifornien

— der ka' de staa saa tæt som et Krat

langs Oceanet.

Frøken Elise stod midt i Stuen.

— Mo'er, sagde hun, dem vil vi gi'e ham,

naar han kommer til sin Oplæsning . . .

Og hastigt, med de Feberbrændtes Iver,

sagde hun

:

— Aa, Doktor, idag faar jeg Lov at køre,

lige naar Solen skinner — naar Fa'er kom--

mer hjem fra Havnen . . . Idag, hvor her

er Bryllupsdag — saa kører vi til Stranden,

hva' Doktor . . . aa, jeg har det saa godt

. . . jeg har aldrig været saa rask, aldrig

som idag . . .

— Aa, Pus, sagde Moderen.

Men Frøken Elise blev ved, og Doktoren

sagde:

— Ja, naar De var forsigtig ... og blev

pakket ind . . .

— Aa, Tak, Tak — og Elise tog begge

hans Hænder — jeg bli'er pakket ind . . .

jeg skal sidde i Fodpose. Aa, jeg sidder i

Pelts og i Fodpose . . .

Doktoren følte i Smug den hastige Puls.

— Naa ja, naa ja, sagde han. — Men
tag det nu roligt ... og De kører kun en

Time.

— Ja, kun en Time.

Lægen brød op — en Smule altfor brat,

som vilde han fly fra sin egen givne Til-

ladelse.

Moderen havde fulgt ham ud:

— Doktor, sagde hun og hendes graa

Øjne saa ind i Lægens Ansigt: Er det osse

klogt?

Og hun førte de knoglede Hænder uroligt

hen over hinanden.

— Jeg synes „Pusset" er saa klejnt.

Doktoren saa lidt til Side:

— Ja, Fru Jespersen, hvad er klogt?
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Si 'er man .,Nej", kan det ogsaa skade . . .

Og nu har hun i det mindste Glæden.

Fru Jespersen havde pludselig lukket sine

Øjne

:

— Ja, jeg forstaaer 'et, sagde hun ganske

sagte.

Men Doktoren havde allerede vendt sig.

— Farvel, sagde han og det var, da han

gik, som rev han sig løs fra Fru Jespersen

og Huset.

Han gik hen ad Vejen og tog hele Tiden

Hatten af og paa igen. Det gjorde han

altid, naar han havde „svære Tilfælde" i sin

Praksis . . .

Fru Jespersen havde lukket Gangdøren

efter ham. Hun holdt et Nu om Haandtaget

ligesom en Fortvivlende holder om en andens

Haand.

— Mo'er, Mo'er —
Det var Frøken Elise, der aabnede Døren

fra Stuen.

— Mo'er, ved du, løb over til Ole Han-

sens og telefonér til Fa'er, nej, telefonér til

Havnefogeden, at han si'er til Fa'er, at han

skal komme straks. Saa kan vi køre Klok-

ken tolv, ikke, naar det er varmest.

— Og jeg klæ'er mig paa . . .

Hun følte ingen Træthed men løb gennem

Huset.

Oppe i sin Stue aabnede hun Vinduet. Bag

Havens hvide Træer saa hun alle de grønne

Agre, Grønt over Grønt, som et Smaahavs

grønne Bølger, alle tætte Agre.

Og der gik Vejen ned — der gik den

ned mod Stranden.

Blodet slog op i hendes x\nsigt, og hun

stemte et Nu sit Bryst, der pludseligt smer-

tede, mod Vinduessprossen . . .

— Aa, det var Mo'er.

Hun hørte Moderens Stemme, der talte,

paa den anden Side Vejen i Ole Hansens

Telefon, mens de to Køer, fra det liile Vænge,

langeligt kaldte paa hverandre.

— Kommer han? kommer han? raabte

hun ned til Moderen.

— Ja, nu kommer Fa'er, svarede Moderen

og gik ind.

Frøken Elise klædte sig paa med Hænder,

hvor alle Aarer var spændte; og hun gik

ned og ud i den lille og brolagte Gaard og

talte med Lars, der trak Vognen frem, og

gav „Lotte" Brød, og talte ind ad Vinduet

til Mo'er og lo — og Moderen kunde ikke

stanse hende.

— Hvil dig nu, hvil dig nu, sagde Fru

Jespersen ud af Vinduet.

— Jeg hviler iaften, lo Elise med skin-

nende Øjne. Men nu skal vi ud at plukke

Liljer.

Vognen var forspændt, da Jespersen kom.

Fru Jespersen stod ude ved Hesten.

— Men hva' sa'e dog Doktoren ? sagde

Jespersen og bøjede sig frem over sin Kone.

— Han sa'e . . . hvidskede Fru Jespersen,

men pludseligt holdt hun inde, og greb kun

om Jespersens stridt haarede Haand, saa

fast som før om Dørgrebet. De stod et Nu

ved Siden af hinanden, saadan stirrende . . .

— Der er hun, sagde Fru Jespersen.

Og Jespersen vilde le:

— Naa, saa du skal plukke Liljer, sagde han.

— Ja, Fa'er, nu skal vi plukke Liljer til

vores Digter.

Frøken Elise vilde staa op paa Trinet,

men Faderen løftede hende op i Vognen.

— Saadan tog du mig, da jeg var lille,

sagde Elise.

De pakkede hende ned, og de pakkede

hende til.

— Fa'er, Mo'er, I kvæler mig.

— Saa, saa, nu sidder du, sagde Faderen.

Og selv sad de paa Char-å-banc'ens andet

Sæde, mens Elises Hoved dukkede frem af

Klæder og Tæpper som af en Bylt.

De kørte — frem ad Vejen.

Konerne hilste langsomt bag alle de malede

Vinduessprosser. De trinde Køer vendte, i

Solen, de tunge Hoveder. Elise saa opad,

i de hvide Træer.

— Hvor alle Blomster dufter, sagde hun.
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Hyacinterne stod saa stærke som Stammer,

blomstrende, i alle Haver, og de gule Liljer

udfoldede, straalende, deres Kalke i Solen.

— Sé en Rosenbusk, raabte Elise.

Lysegrøn, saa lys som en Bøg, stod en

Rosenbusk ved Vejen.

— Ja, Roserne er med de kønneste, sagde

Jespersen.

— Nej, Fa'er, sagde Elise og lo:

— De kønneste er Strandliljerne.

De blev ved at køre under de blomstrende

Træer. Naar et Vindpust kom, dalede det

hvide Bladdrys over Vognen:

— Se, Mo'er, se, sagde Elise og pustede

de hvide Blade bort. Det er den sidste Sne.

Men hun blev for varm og kunde ikke

være i de mange Klæder. Og paa én Gang

blev hun utaalmodig, utaalmodig efter Stran-

den:

— Naar er vi der? sagde hun.

— Strax.

— Tak.

Elise rankede sig i Sædet og skød Klæ-

derne bort:

— Ja, nu er vi der ... Nu sér jeg

Stranden.

De bøjede bort fra Markerne ind mod

Bugten. Der laa det. Havet, stille, saa stille

som et sølvstukket Klæde, der, der laa

Havet ...

— Fa'er, Fa'er, sé Vandet.

Langt borte bølgede et Dampskibs Røg

som en tung Slange. Ellers var Himlen lys

— saa lys som Havet.

Elise fulgte Røgens mørke Snog, der

løstes ud mod Himlens Blaa.

— Hvor mon nu det skal hen, Fa'er?

— Hvem véd 'et? sagde Faderen.

~ Maaske er 'et Korsørbaaden , sagde

Moderen.

— Ja, svarede Jespersen. Her gaar Baa-

dene sjældent saa langt . . .

Elise havde lukket sine Øjne.

— Derovre, sagde hun, gik der mange

Aar, hvor du aldrig saa Vandet.

— Ja. sagde Jespersen, derovre saajeg aldrig

Vandet . . . Men din Mo'er, hun var jo i

Kalifornien.

Elise smilede med lukkede Øjne:

— Kalifornien, det lyder . . . ligesom et

Vers.

— Mo'er — og hun aabnede Øjnene —
Bogen om Kalifornien, det er hans dejligste

Bog . . .

— Det er det, sagde Moderen, der be-

standig klappede Datterens Haand.

Vejen, de kørte, gik opad. Strandskræn-

tens hvide Sand lyste som en Sølvkumme,

i hvis Bund Havet hvilede.

— Her er det, sagde Elise, og hastigt

viklede hun alle Klæder af sig, Pelts og

Sjaler

:

-— Kom, nu skal vi plukke Liljer.

— Barn, Barn, lad dog os . . .

Men hun var allerede nede af Vognen,

uden Hjælp, rank, som en anspændt Fjeder.

— Kom, Fa'er, kom . . . sé, der staar de.

Ved Skræntens Fod, i Havets Rand rejste

Strandliljerne de høje Stængler.

— Ja, de blomstrer . . .

— Barn dog, Barn.

Forældrene kunde næppe følge. I den

hvide Kaabe saa hun ud som en hvid

Skygge, der fløj over Skrænten.

— Barn dog. Barn . . .

Hun vendte sig i Løbet og svingede de

løftede Arme

:

— Fang mig . . . fang mig, raabte hun.

Og efterlignende Legen fra sin Barndom,

naar Faderen skulde fange hende mellem

Havens Buske, raabte hun

:

— „Sidst . . . sidst" . . .

og naaede Stranden.

Hun bøjede sig og med Hænder, der skjalv

af Iver — eller maaske af Febren — brød

hun Stænglerne, Stængel efter Stængel, syv,

ti, femten Stængler.

— Sé dog, sé, hvor de er dejlige.

Hun løftede dem op i sine Arme. Men

pludselig lod hun Hænderne synke:
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— De er saa tunge, sagde hun og hun

lo til Forældrene, der kom imod hende.

— - Lad mig bære dem, sagde Jespersen.

— Kom nu, Pus, sagde Fruen. Lad mig

bære dem.

— Nej, bære dem vil jeg selv, sagde hun.

Ja, nu kommer jeg.

Og paa én Gang greb hun om Faderens

Arm.

— Aa, jeg tror, jeg snublede, sagde hun

og lo igen.

Hun vendte sig endnu en Gang paa Skræn-

ten. Med Liljerne i sin Haand saå hun ud

over Havet.

— Mo'er, sagde hun. Var der dejligere

i Kalifornien?

— Nej, Pus, svarede Moderen, der ikke

log Øjnene fra Elises Ansigt, her er det

dejligst.

De kom op i Vognen. Forældrene pak-

kede Elise til. Hun var blevet saa stille.

— Nu ligger jeg som i en Vugge, sagde

hun.

Hun lukkede Øjnene, mens de atter kørte

frem under alle de hvide Træer.

— Er du træt, Pus? spurgte Moderen.

-— Lidt, svarede hun og smilede uden at

aabne sine Øjne.

Jespersen sad og stirrede paa hendes Øjen

haar, der sitrede ganske sagte mod hendes

Kinder. Pus havde altid haft, lige fra lille,

ja, saadan dejlige, dejlige Øjenhaar. Saa tit

de havde siddet, han og Mo'er, ved Sengen,

hver paa sin Side, naar „Pus'et" sov, som

lille, og set paa hendes Ansigt, det bitte

Ansigt, hvor Øjenhaarene laa saa roligt paa

de smaa Kinder . . .

De blev ved at køre frem under de blom-

strende Træer. De brogede Blomsterklynger

duftede, i Smaahaverne, i Solen.

Paa en Gang sukkede Jespersen s^a dybt,

som om han stønnede, og Fru Jespersen

vendte sit Hoved.

— Lille Fa'er, hvidskede hun blot og

havde taget om hans Arm.

Frøken Elise havde aabnet sine Øjne og

stirrede op i de hvide Kroner.

— Ved I, sagde hun, alle de Træer skal

han sé.

Hun flyttede Blikket ned mod Liljerne, der

laa paa Sædet.

— Og mine Liljer skal han ogsaa sé,

sagde hun.

— Det skal han, sagde Moderen.

Frøken Elise sad atter stille med lukkede

Øjenlaag. Men pludselig rakte hun begge

Hænder ud, over mod Forældrene, og hendes

Stemme skælvede en lille Smule.

— Véd I, sagde hun og vilde smile: jeg

vilde saa tit saa gerne takke . . . takke

Jer . . .

— Takke for hvad, Pus?

— Jo, takke Jer . . . og saa kan jeg al-

drig . . . Takke Jer for alting og . . .

Hun taug et Nu.

— Og fordi Livet er saa smukt.

Hun havde lukket sine Øjne igen.

Fru Jespersen havde sneget den venstre

Haand op til sine Øjne. Da hun tog den

væk igen, var hendes Kind blevet sort af

hendes sorte Handske.

— Naa, Mo'er, hvidskede Jespersen ganske

sagte; og Forældrene sad, næsten uden at

aande, som to Støtter, tæt ved hinanden.

De nærmede sig Huset, og nu holdt de.

— Er vi hjemme? spurgte Elise, som om

hun vaagnede.

— Ja, Pus, nu er vi hjemme.

Elise saå, langt, tilbage over Vejen og

ind over Markerne.

— Nu er det forbi, sagde hun. — Løft

mig, Fa'er.

Jespersen tog om hende og havde nær

sluppet hende igen. Hvordan var 'et? hun

var blevet saa tung, saa tung som en Sten

at ta'e om.

— Ta'e mig, Fa'er, sagde Elise igen.

— Ja, Pus, mumlede Faderen.

Elise lo — men maaske følte hun, at hun

kunde ikke gaa — og hun sagde:
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— Nu ska' du bære mig gennem hele

Haven, som da jeg var lille . . .

Jespersen bar hende, men hans Arme ry-

stede.

— Og løfte mig, løfte mig helt op i

Træerne.

— Ja, Pus.

Han løftede hende op under de hvide

Blomsterkroner.

— Hvor er Liljerne? spurgte Elise hurtigt.

— Her, Barn, svarede Moderen, der gik

bag de andre. Hun gik gennem sin egen

Haves Gang som En, der ikke kan sé.

De kom ind i Stuerne.

Elise lo og støttede sig til Klaveret:

— Mo'er, sagde hun : Nu tror jeg, jeg

vil hvile.

Forældrene vilde gøre Sofaen istand, men

pludselig sagde Elise og lo bestandig

:

— Nej, jeg vil hellere i Seng og sove lidt.

— Ja, Pus.

Moderen klædte hende af som et bitte

Barn, og hun kom i Seng.

— Mo'er, sagde hun og saå op fra Puden.

Jeg har aldrig været saa dejligt træt.

Hun laa lidt. Moderen troede allerede?

hun sov. Men saa saå Elise op:

— Tror du, at han bliver glad ved Lil-

jerne ? sagde hun.

— Det gør han, Pus.

— Ja, sagde Elise og smilede: For han

kender dem igen — ikke?

— Ja, han kender dem igen, sagde Moderen.

Elise faldt i Søvn eller i Døs. Moderen

sad ved Sengen. En Gang imellem ligesom

peb det i Elises Bryst. Moderen rørte sig

ikke, men hendes sammenknugede Hænder

var blevet hvide.

Der hørtes ingen Lyd uden Jespersens

Skridt, der kom og gik i Havens Gang.

Forbi Vinduet gled han frem og hen — som

en Skygge.

Elise sov endnu.

— Hvordan er 'et? hvidskede Jespersen

ind gennem Vinduet.

— Hun sover, hvidskede Moderen.

Og Jespersen gled bort igen, til han atter

kom:

— Hvordan er 'et?

Fru Jespersen var staaet op, og pludselig

brast det frem af hendes Mund:

— Jens, jeg er saa angst. Hun skinner

saadan i Puderne.

Jespersen løb ind.

— Hys, sagde Fru Jespersen, og hun

skjalv over hele sit Legeme.

Paa én Gang aabnede Elise sine Øjne.

— Hvor er I, sagde hun ganske sagte.

— Her, Pus, svarede Jespersen og kunde

næppe tale.

— Hvor har I sat Liljerne? hvidskede

Elise.

— I din Vase, Pus, sagde Moderen, og

uden at hun vidste det selv, talte hun plud-

selig saa højt som til en Døv eller til En,

som er langt borte.

— Tak, hvidskede Elise.

Hun havde atter lukket Øjnene.

— Doktoren, Doktoren, hvidskede Moderen.

— Ja, ja, svarede Jespersen og blev al-

ligevel staaende — til han pludselig løb, over

Vejen, ind til Ole Hansens, til Telefonen;

og da han havde Tragten i sin Haand, hørte

han et Skrig og et endnu og ét endnu og løb

tilbage og saå det — og skreg selv . . .

— Pus, Pus . . .

Hun var død.

Hr. Digteren var kommen.

Træt laa han i et nyt Kroværelse og stir-

rede fra sin Sofa træt ud paa et Par nye Huse.

—
- Jeg modta'er ingen, havde han sagt,

da Værten kom ind og af Forvirring —
den Mand havde den Vane — drejede halv-

tredje Gang rundt om sig selv, før han sagde

:

— Ja, undskyld, der er et Par Folk, og

jeg kan ikke vise dem af . . . for det er

Jespersens . . .

— For Satan, jeg har sagt . . . Hr. Dig-

teren var rasende.
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Men paa en Gang taug han.

To sortklædte Mennesker stod i Døren,

ret op og ned. Kun Hovederne ligesom

ludede.

-— Værsgo', sagde Digteren: værsgo' . . .

— Hvordan er det, de Mennesker sér ud?

fløj det gennem hans Hoved.

— De ligner to nøgne Træer ... to kap-

pede Stammer ligner de.

— Værsgo', gentog han og vidste ikke

selv, at hans Stemme pludselig havde faaet

en ganske besynderlig Klang.

De to talte endnu ikke. Men de satte

sig, paa to Stole, ved Siden af hinanden, og

bestandig halvludede deres Hoveder.

Saa sagde Fru Jespersen, og hun talte

næsten uden Lyd

:

— Vi vilde bare bringe diss^e her ... for

nu er hun jo død.

Og hun lagde Strandliljerne paa Bordet.

Digteren vidste intet at sige.

Men som En, der maa tale og taler næ-

sten uden at vide det, stadig i samme Tone

uden Lyd, begyndte Fru Jespersen at tale:

— Om Pus ... det var jo deres Datter

. . . den eneste ... Og klejn var hun og

havde altid været ... for vi fik hende saa

sent . . . saa sent tik vi hende og hun var

klejn . . .

Jespersen rørte sig ikke. Han sad ret op

og ned

:

— For Dem har det jo ingen Interesse,

sagde han.

Men Fru Jespersen blev ved at tale:

— Om Amerika, hvor de havde været,

og Pus, de fik saa sent, og Hr. Digterens

Bøger, som hun saadan havde elsket . . .

Jespersen sagde igen

:

— Ja, for Dem har det jo ingen Inter-

esse . . .

Fru Jespersen blev ved:

— Om Køreturen, for Pus hun vilde . . .

for det var Liljerne, dem vilde hun plukke,

om det kunde glæde Hr. Digteren. . . om

det kunde glæde.

Pludselig holdt hun inde, mens Taarerne

randt ned ad hendes Kinder mod den store

Mund.

— Og saa gaar vi, sagde hun.

Hun stod op, og Jespersen rejste sig paa

samme Tid og de vendte sig og gik mod

Døren.

— Men saa undskylder De, sagde Jesper-

sen paa Tærskelen.

Og Døren faldt til.

Digteren havde ikke sagt et eneste Ord.

Han stod — og var blevet bleg — med

Strandliljerne i sin Haand.
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Albertis sidste Gang fra Ministeriet.

ALBERTI
Af Sven Lange.

I.

MEDENS vore økonomiske Forhokl — i

hvert Fald foreløbig — synes for-

holdsvis lidet berørte af Affæren Alberti,

saaledes at vi med en vis Ret har kunnet

fremstille den for Udlandet som „et isoleret

Fænomen", — kan vi desværre ikke sige

det samme om vore politiske. Det har vist

sig , at alle vore politiske Partier giver

hverandre Skylden for den, — hvilket jo

ikke vil sige andet, end at de hver for sig

(med Undtagelse af Socialdemokratiet) føler

sig skyldige i den.

Og ser man en Smule tilbage over Al-

bertis politiske Løbebane, maa man nødven-

digvis give dem alle Ret. Affærens Opstaaen

og Udvikling er sket i nøje Sammenhæng

med de politiske Forhold , som Landet har

lidt under i den sidste Menneskealder. Den

har antaget abnorme, ja paradoxale Former

paa Grund af „Heltens" Natur, — men i sit

Væsen er den normal: en naturlig Følge af

sociale og politiske Forhold, som ogsaa andre

moderne Stater kender, men som hos os,

paa Grund af Landets ringe Størrelse, er bleven

fatalt sammentrængte.

Da Alberti for henved 30 Aar siden be-

gyndte at modnes til offentlig Virksomhed,

stod vi netop ved Indgangen til den Periode

af Landets Historie, der fik sit Præg af

Estrups og Nellemanns egenmægtige Styre,

— og det kan vel antages som givet, at

disse Politikeres Regeringssystem har fundet

en levende Beundrer i den unge, haard-
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hændede københavnske Forretningsmand. Her-

med skal ikke være sagt, at deres Maal var det

samme som hans — thi Fædrelandets Ve og

Vel har altid været Alberti fuldkommen lige-

gyldigt — , men han lærte i de Aar meget

af Provisorismens Midler. Han var konser-

vativ som disse Mænd, fordi han saa', at

der indenfor det bestaaende Samfunds elastiske

Rammer er saa rig en Tumleplads for den

enkelte Viljes kraftige Initiativ, — og han

blev revolutionær som de , fordi han saa',

hvor ufarligt det var at bane Vej tværs

gennem Loven for sine personlige Interesser.

Af Provisorismens Mænd lærte han først

og fremmest den Ligegj'ldighed overfor den

offentlige Mening , der skulde følge ham til

det sidste; hvad de fandt af Taabelighed og

Uforstand hos deres politiske Modstandere,

Bondedemokraterne, — ganske det samme

fandt han. Men da han kun tænkte paa

sig selv, forstod han snart at udnytte dem

paa anden Vis og med større Virkning.

Rustet med Estrupiatets Vaaben stod han

saaledes kampberedt , da Estrupiatet selv

gennem de sidste svage Højreministerier

efterhaanden opløstes og døde hen.

Tiden var moden for ham.

Thi Provisorismen havde — foruden de

halvt ubrugelige Befæstningsanlæg om Kø-

benhavn — efterladt sig følgende to Resul-

tater, der begge var gunstige for Alberti og

derfor begge lige skæbnesvangre for den

sociale og politiske Udvikling i Landet:

Sit eget Parti i Hovedstaden og i Køb-

stæderne, der var i den stærkeste Opløsning

saavel i moralsk som i politisk Henseende:

moralsk, fordi det var bleven paavirket af

Regeringens vilkaarlige Spil med Lov og

Ret, — politisk, fordi det efterhaanden havde

mistet Styrken til at hævde sine moralske

Principer overfor Modstanderne,

— og:

De mægtige Oppositionspartier ude i Lan-

det, der trængte paa af alle Kræfter for at

komme til Magten, sikre ved deres „Tal-

majestæt" og deres solide Pengeforhold, selv-

bevidste ved Følelsen af deres moralske og

politiske Overlegenhed overfor Modpartiet, —
til og med udstyrede med en national Høj-

skoleidealisme, som med Virkning kunde

stilles overfor den europæisk farvede, gudløse

Idealisme indenfor Bykulturen , der uden

Vanskelighed kunde degraderes til Materia-

lisme.

Det er menneskeligt — men derfor ikke

mindre skæbnesvangert — , at saadanne Egen-

skaber kan gøre Demokratiet blindt for dets

egen Begrænsning.

Men for en Spiller som Alberti var Situa-

tionen — for at bruge et Udtryk, som han

selv har gjort populært — oplagt.

Han stod dér som et ægte „Samfunds-

menneske" : en oprigtig Patriot, en ærlig

Anti-Demokrat og ikke mere moralsk flosset

i Kanterne end det Milieu, hvori han befandt

sig. Og han var stærk ved sin fuldkomne

Mangel paa Nerver og ved sin formidable

Kynisme. Hvorfor skulde han da ikke følge

det Vink, som hans Skæbne gav ham i dette

afgørende Øjeblik, — selv om det maaske

strax forbløffede ham ?

Han blev „Demokrat". Og Skæbnen — der

altid blindt tjener de Personligheder, som den

har udset til at blive historiske — banede gen-

nem Faderens Indflydelse over de sjællandske

Bønder Vejen for ham frem til Magten og de

store Penge, saa at Spillet, der var hans

Livs Indhold, kunde fortsættes:

Den korrumperede københavnske Sagfører

af den provisoriske Støbning blev økonomisk

og politisk Tillidsmand for det naivt sejrs-

beruste Bondedemokrati I

Vore fatalt sammentrængte Forhold var

i et Øjeblik slaaet over i hinanden og

havde ved denne Sammenblanding skabt

Fænomenet Alberti, — der snart skulde blive

alle Partiers Herre og derved bringe den

ødelæggende Nemesis over dem alle.

Men Manden selv havde naaet sit Maal:

den oplagte Situation var udnyttet til det
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yderste. Banen var klar foran ham, — det

store Spil kunde begynde for Alvor.

II.

Nu er han faldet, — og spørger man om
Gnrnden til hans Fald, er der kun én: den

mest mistrøstige af alle

:

Han havde ikke flere Penge!

Med andre Ord: havde han haft Held

med sig i sit Spil, eller havde hans Kasser

været rigere, kunde han endnu i aarevis

have fortsat sine samfundsfarlige Transaktio-

ner, — øverst oppe fra Samfundsstigen.

Thi de, der kunde styrte ham, havde

Tillid til ham.

Jeg kan ikke se andet, end at denne

Kendsgerning rummer en frygtelig Anklage

mod den Form for politisk Styre, som er

bleven vor, — mod Parlamentarismen.

Thi den beror jo i sit egentlige Væsen

paa den personlige Tillid, — og det er den,

der har støttet Alberti og holdt ham oppe

saa længe, til han selv lod sig falde.

Men passer Parlamentarismen os alligevel

ikke bedst? vil man sige. Det danske Folk er

jævnt, — og for et jævnt Folk maa en

Regeringsform, der er bygget op over den

personlige Tillid Mand og Mand imellem,

være den mest naturlige.

Abstrakt set er dette sandt, — men med

Affæren Alberti som Baggrund er det san-

dere, at just den Jævnhed , der er særegent

for det danske Folk, ikke taaler det parla-

mentariske Styre.

Thi de personlige Tillidsforhold, der skal

danne Grundlaget for Parlamentarismen (og

som i adskillige fremmede Stater ogsaa virker

efter sin Hensigt), har hos os den hovedsage-

lige Virkning, at Svindelen og Uredeligheden

faar frit Løb.

Hvortor?

Betragt engang et Sogn paa Landet, —

-

eller en Folketingskres. Alle kender hver-

andre nøje, og da navnlig hverandres øko-

nomiske Forhold, og trods den gensidige

Paapasselighed , som en jævn Kappestrid

naturligt skaber, holder man sammen. Nogle

slider i det og arbejder sig støt fremad fra

Dag til Dag, andre lever mere paa tilfældige

Indskydelser, — men sker det, at en af de

sidste pludselig faar Held med sig, agtes

han saa god som enhver af de andre. Det

er Resultaterne, der skaber Tilliden mellem

Mand og Mand, — alle véd, hvor vanske-

ligt det er at klare sig, og hvor meget en

vel udnyttet Chance betyder. Og den gen-

sidige Tillid, det indbyrdes Sammenhold (der

har fundet sit ydre Udtryk i Andelsbevægel-

sen), fæstnes mægtigt, saa snart en Fremmed

nærmer sig med kritiske eller blot med

spørgende Øjne mod det lille Samfund. Da

er de alle som én, — da forstaas først ret,

hvilken Styrke og Opmuntring der ligger i

de trofaste Blikke og de kraftige Haandslag

mellem Mand og Mand. Og da bliver den

Stærkeste, den Dygtigste, den Heldigste deres

Tillidsmand, — uanset hvordan han saa

ellers er.

Det er disse mange smaa Samfund , som

Parlamentarismen hviler paa hos os, — det

er deres Tillid, der har opretholdt Alberti.

Nu, da han er faldet, skyder de Skylden

fra sig: vi kendte ham jo ikke!

Meningen er , at det egentlig er Køben-

havn, der har Ansvaret for ham.

Og det er jo ogsaa paa en Maade sandt

nok, — hvordan skulde vi helt kunne for-

nægte ham herinde?

Han var Københavner, han var oplært i

den særegne Bymoral, som Provisorietiden

havde skabt med Fædrelandsglæden og Livs-

nydelsen som Formaal, — og som senere er

havnet i en munter og stræbsom Banksvindel.

Blev Patriotismen mindre med Aarene, blev

Forretningssansen mangfoldigere — alt efter-

som den politiske Demoralisation i en stor

Idés Tjeneste afløstes af en Mængde smaa

korrumperede Geschåfter, der i Samfunds-
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moralens Navn søgte at pine saa megen

Profit ud af Samfundet, som de kunde.

Her er det ikke Tilliden, der holder For-

holdene sammen, — her er det Mistilliden.

Man søger saa vidt muligt at holde fremmed

Indblanding ude, fordi man er bange for

at blive forstyrret i sine private Transaktioner.

Men ogsaa dette skaber en Art Fortrolighed

blandt de Enkelte, der er Medlemmer, — og jo

snevrere Kresen er, des mere vokser Styrken

hos Enhver. Bliver En tilsidst alene om det

Hele, er han almægtig.

Paa Landet skaber det faste Sammenhold

mellem de Enkelte Blindhed overfor den, de

vælger til at repræsentere sig ; i Byen

skaber de opløste Forhold mellem de Enkelte

Frygt overfor Tillidsmanden.

Paa Blindhed og Frygt er vort politiske

og sociale Liv baseret : de danner tilsammen

den dybe Undergrund under vor Jævnhed

og vort lette Sind. Og bliver der kaldt paa

dem af en haard og overmodig Stemme,

dukker de op som Ij^dige Tjenere af den,

der kalder.

Friheden kan de ikke tjene.

Men hvis ikke Parlamentarisme,— hvad da.?

Det er vanskeligt at svare, — da Landets

fundamentale Svaghed er, at det altid har

været for nemt at regere.

De anti-parlamentariske Ministerier, vi har

haft, gør det forstaaeligt , at man nødig

søger tilbage til denne Form for Regering,

— og det oplyste Enevælde er kun en skøn

Drøm, som vi aldrig har set realiseret, og

som næppe nogensinde heller vil blive det i

Fremtiden.

Hvad da?

Man kunde maaske tænke sig, at den nu-

værende Krise nærmest var at betragte som

en akut Børnesygdom i vort politiske og

sociale Liv, fremkaldt af den altfor hurtige

Vækst, som Bondedemokratiet har haft sam-

tidig med Hovedstaden, — og at de Ud-

rensningsprocesser, der forestaar, efterhaanden

vil give det Styrke og Sundhed tilbage.

Men hvis Ondet nu ligger dybere? Hvis

det ikke er en akut Sygdom i Folkelegemet,

men en Svaghed i selve Folkets Sjæl, i den

nationale Karakter?

I saa Fald er en Helbredelse jo umulig.

Thi hvad hjælper det da, hvad vi gør?

Selv om vi nu , som en Overgangsform,

faar en moderat reformvenlig Venstreregering,

der muligvis endogsaa kommer til at bestaa

af de hæderligste Personer, — hvad saa?

Ogsaa den hviler paa det tillidsfulde Vælger-

folk, — som med sin Blindhed og sin Frygt

ikke kan undgaa i Tidens Løb at skabe nye

Kriser, af anden Art maaske, men ligesaa

frygtelige som den sidste. Og den sociali-

stiske Stat, der skimtes i Horisonten, —
hvem tør vel paastaa, at den kan udrydde

Ondet?

Ser man igennem alle de mange for-

skellige Talemaader, som Partipolitiken i

Øjeblikket afføder, —
Fremtid foran Blikket.

da sortner Landets
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GEORGES CLEMENCEAU
Af Dr. phil. R. Besthorn.

SIMPLICISSEMUS bragte i et af sine August-

numre et interessant, ægte storpolitisk-

ondskabsfuldt, nutidshistorisk Helsidesbilled.

Tegneren har fremstillet den opsigtvækkende

Scene, der i saa høj Grad vakte Marienbad-

Gæsternes Opmærksomhed, da Kong Edward

den 26. August efter en fortræffelig diplo-

matisk Frokost med tilhørende kongelig Ha-

vanna-Cigar og Mokka i „Hotel Weimar*'

traadte ud paa Hotellets Balkon sammen med

den franske Ministerpræsident, Georges Cle-

menceau, og da de to Statsledere fra Kl. 2^/^

til Kl. 2^/4 Eftermiddag offentlig, om end

uden Tilhørere, drøftede storpolitiske Materier.

Man seer paa Simplicissimus-Billedet Kong

Edward og Clemenceau staa ved hinandens

Side med Ryggen mod Balkon-Rækværket.

Kongens flegmatiske, spydigt beherskede An-

sigtstræk viser, at han lige har endt en pi-

kant Fortælling. Den franske Ministerpræsi-

dent gotter sig, seer hen for sig med stille

Beundring for den kongelige Fortæller og

siger med tydeligt Haab om Bønhørelse

:

„Deres Majestæt! Fortæl lidt mere om Cron-

berg
!

"

Billedet er ikke ganske korrekt. I \'irke-

ligheden lænede Kongen sig til Rækværket

og var væsenlig, om end med Afbrydelser,

Tilhører; Clemenceau stod Ansigt til Ansigt

med Kongen og talte sig i sin Iver saa

varm, at Kongen fandt sig foranlediget til at

kalde paa en Tjener og befalede ham at

bringe Clemenceau, der lige som Edward VII

var traadt barhovedet ud paa Balkonen, hans

Hat. Men i Hovedsagen har Simplicissimus-

Tegneren givet en rigtig Karakteristik af

Balkonscenen. Kejser Wilhelm og Mødet

mellem ham og Kong Edward i Cronberg

eller rettere paa Slottet Friedrichshof ved

Cronberg den 1 1 . August har utvivlsomt

spillet en Hovedrolle i den nutidshistoriske

Samtale paa „Hotel Weimars" Balkon.

Clemenceau drøftende Verdenspolitiken og

Samtalerne paa Cronberg med Kong Edward

!

Det er et Nutidsbillede, der fremmaner saare

mærkelige Fortidsbilleder!

Panama- og Dreyfus-Tiden vil yde Frem-

tidens moralfilosofiske Historieskrivere rigelige

Bidrag lil Betragtninger over Skæbnens lune-

fulde Spil med Menneskeskæbner. Men trods

den haarde Konkurrence med Loubet og

Rouvier, for ikke at tale om saa mange

faldne og ved Hjælp af Nutidens Sæhrimner-

Valgflæsk genopstandne politiske Størrelser

af anden og ringere Rang, vil den Mand,

som Simplicissimus-Tegneren har fremstillet

ved den engelske Konges Side, sikkert hævde

sin Plads som den mærkeligste og mest af

Skæbnen omtumlede Personlighed blandt de

franske Politikere, der har spillet en Hoved-

rolle i den tredie Republiks Historie fra Bou-

langers Dage til Marokkokrisernes og den

Edwardske Ententes Æra.

Da Gambetta og hans Venner midt under

det frygteligste Krigsuvejr, der havde hjem-

søgt Verden siden Waterloo-Dagen, lagde

Grunden til den tredie Republik paa det an-

det napoleonske Kejserdømmes Ruiner, var

den nu saa berømte Vendée-Radikaler, Geor-

ges Clemenceau, der endnu ikke havde fyldt

sit 29. Aar (f. 28. September 1841), bosat

som Læge i Paris. Clemenceau havde tid-

ligt med Iver kastet sig ind i det politiske

Liv; han havde vakt Opmærksomhed ved sine

ultraradikale Anskuelser og sin kolde, klare,

ætsende Veltalenhed, og han blev Maire i

Montmartre. Clemenceau viste allerede den

Gang sit hensynsløse Mod og sin Tilbøjelig-

hed til at følge sit eget Hoved og træde i

Opposition til Magthaverne. Han tog Af-
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stand fra de ægte Kommunarder, han blev

„mistænkt", og han var nær ved selv at

blive et Offer for Kommunardernes Gevær-

kugler ved sit Forsøg paa at redde Genera-

lerne Thomas og Lecomte — som man se-

nere i hans politiske Dekadenceperiode beskyldte

ham for at have myrdet! Han nedlagde sit

Mandat som Maire og som Medlem af Na-

tionalforsamlingen, hvor han — selvfølgeligt

— havde stemt mod Fredspræliminærerne.

Det var første Gang, den ultraradikale

Folketribun maatte føle Upopularitetens Bit-

terhed. Han rejste sig dog snart atter til

Kamp, og han blev atter populær. Clemen-

cau blev i 1874 valgt til Præsident for Paris'

Kommunalraad, i 1876 til Medlem af Depu-

teretkamret.

Dermed begyndte Clemenceaus Glansperiode

som Oppositionsfører.

Den kolde, altid slagfærdige, ofte bidende

vittige, aldrig hensynsfulde Fægter, der fæl-

dede sin Modstander paa den politiske Arena

som paa Duelpladsen, var en frygtelig

Fjende, og han vandt en sikker Position,

da han som det yderste Venstres Fører med

kold Beregning og den størst mulige Hen-

synsløshed optog Kampen mod Leon Gam-

betta, mod den Mand, for hvem han vistnok

nærede og endnu nærer størst Beundring.

Til en saadan Kamp hørte et Blad, og Cle-

menceau stiftede „Justice". Han gav snart

Beviser for, at hans Pen var lige saa giftig

og skarp som hans Tunge, men han var

baade den Gang og senere som Leder af

„Aurore" kun Politiker og altfor meget Po-

litiker til at vinde store Læsekredse. „Justice"

havde nær bragt Clemenceau den Under-

gang, som den hensynsløse Oppositionsfører,

der drev Opposition som en Sport, uden

Hensyn til Følgerne for hans Fædreland,

med al Retfærdighed havde fortjent.

Gambetta bevarede sin Magt over Frankrig

som Helhed, men i Paris var han nær ved

at bukke under for Clemenceaus demagogiske

Kunst, der allokkede Løven fra Tours det

harmfulde Udraab om, at han vilde forfølge

sine Modstandere lige ind i deres Huler.

Gambetta bevarede ogsaa en stor Del af sin

enestaaende Indflydelse i Republiken efter sit

„store" Ministeriums Fald, og han var endnu

Frankrigs mægtigste Mand, da han i hin

Sylvesternats Midnatstime udaandede med de

historiske Ord : „Hvilken skrækkelig Skæbne !

"

Jules Ferry, der lige som saa mange andre

republikanske Koryfæer, der var stegne op

til Ære og Værdighed paa den store Dikta-

tors og Statsmands Skuldre, havde svigtet

sin Herre og Mester, arvede Gambettas Ind-

flydelse og kom i Spidsen for den tredie

Republiks første længelevende Ministerium.

Men ogsaa hans Tid kom, og efter Neder-

laget ved Langson stødte Clemenceau med

sikker Haand „Tonkineseren" og „Preusseren"

Jules Ferry ned med sin skarpe Dolk.

Der var endnu ingen, som tiltroede Cle-

menceau virkelige Statsmandsevner; men han

var bleven den mest frygtede franske Politi-

ker og den mest populære Mand i Paris. Da

jeg den 1. Juni 1885 i Champs Elysées

betragtede det store Folkeskuespil, der spil-

ledes i den enestaaende historiske Dekoration

i det skønneste Vejr og for to Millioner

Mennesker, Overførelsen af Victor Hugos

Kiste fra Triumfbuen til Pantheon, søgte jeg

længe forgæves efter en Personlighed, der

blev modtaget med ægte Folkejubel. Man

applauderede svagt et Par Generaler, man

viste jævn Begejstring for en Arabersheik,

der med ægte arabisk Grandezza og Ro sty-

rede sin vælige brune Ganger ned mod

Triumfbuen. Men saa lød der virkelig Jubel.

Jeg spurgte, hvem det var, der blev hyldet.

Man svarede: „Clemenceau!". Kun een blev

modtaget med endnu vældigere Jubel — en

Brandmand, der med Øxen i Haanden van-

drede ensomt langs den ryddede Kørebane

for at hjælpe med ved Hugo-Kistens Anbrin-

gelse paa de Fattiges Triumf-Ligvogn.

Clemenceau havde vist, at han kunde

styrte Frankrigs stærkeste Ministre ; han sør-
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gede for at holde sig i Øvelsen og at be-

fæste sit Ry som Ministerstormer. Han styr-

tede flere Gange „den hvide Mus", den ufor-

lignelige politiske Behændighedskunstner Frey-

cinet, han berøvede Cavaignac Marinemini-

ster-Portefeuillen, han spillede Hovedrollen i

de bevægede Dage, da Fa'er Grévy faldt for

sin egen Fedtethed som Statschef og for sin

utrolige Svigersøn Daniel Wilsons Forretning

med Ordener en gros og en détail, og han

afgjorde Præsident Grévys Skæbne ved at

nægte at blive hans Ministerpræsident. Cle-

menceau gjorde Boulanger til Krigsminister,

og da den populære General ikke vilde lystre

Clemenceau, gik Clemenceau op i Krigsmini-

steriet og sagde til Boulanger: „Nu styrter

jeg Dem!" — og Georges Clemenceau styr-

tede Georges Boulanger endnu samme Dag.

Clemenceau var blevet en frygtelig og

frygtet Politiker, han var selvfølgelig ogsaa

bleven Genstand for de faldne Politikeres

dybe Had, og mange Patrioter delte dette

Had til den politiske Toreador fra Palais

Bourbon, som med rammende, men altfor ky-

nisk Vid svarede dem, der bebrejdede ham

hans professionelle Ministerstormeri : „I Grun-

den var det jo altid det samme Ministerium!"

Clemenceau var en Taler af høj Rang, en

fremragende dygtig politisk Fægtemester, men

hans Virksomhed var bleven en Kræftskade for

Republiken, og han bidrog mere end nogen

anden af de politiske Stræbere til at skabe

Uro og Forvirring i den franske Republik.

Men Nemesis nærmede sig, væbnet med en

Kaarde, der ramte med endnu større Sikker-

hed end hans egen Kaarde og Tunge. Da

Panamaskandalens Dynd-Bølger skyllede ind

over Frankrig og dets saa ofte og saa haardt

hjemsøgte flittige og nøjsomme Sparere, stod

Clemenceau paa Højdepunktet af sin Magt.

Faa Dage efter Baron Reinachs Selvmord

lod den frygtelige Afslører Andrieux Fransk-

mændene vide, at Reinach havde tilbragt

sine sidste Dage sammen med Storsvindleren

Hertz og med to af Frankrigs mægtigste

Politikere, Rouvier — og Clemenceau, og

at „Frankfurterjøden" Hertz i sin Tid havde

købt en stor Del af Aktierne i Clemenceaus

„Justice".

Clemenceau var mistænkt, stærkt mis-

tænkt ; det var farligt, endog livsfarligt for en

saadan Mand i hine Dage, da et Navn i

den Hertz'ske subalterne Underslyngel Artons

Lommebog var tilstrækkeligt til at fælde selv

de stærkeste Politikere, berøve dem deres

borgerlige Ære og give dem Plads paa „Kær-

ren". Men Clemenceau trodsede med sin

sædvanlige overlegne Koldblodighed ogsaa

Andrieux-Afsløringernes Storm, og hvor stor

Glæde end disse Afsløringer beredte Clemen-

ceaus mange Fjender og Modstandere, var

der ingen, som rigtigt vovede at røre ved

den farlige og mægtige Mand.

Men saa kom Paul Dérouléde.

Soldatersangenes Digter nærede baade som

Boulangers gamle Ven og Næstkommanderende

og som god Patriot et glødende Had til Mi-

nisterstormeren Clemenceau, og hans Had gav

ham den koldblodige Ro, som han ellers

savnede, og som hans Modstander besad i

saa høj Grad, til at føre et frygteligt Stød

mod „Cornelius Hertz' Mand".

Stormen brød løs i det franske Deputeret-

kammers historiske Møde den 20. December

1892. Man havde stemplet Rouvier som

„Panamamand", man havde udslynget de

frygtelige Ord „den første Kærre", og Her-

rerne i Palais Bourbon beredte sig til at

spise til Middag ovenpaa den allerede til-

strækkeligt „kritiske Dag". Saa viste Dé-

roulédes høje magre Skikkelse sig paa Taler-

stolen for at interpellere Regeringen om
„Cornelius Hertz". De Deputerede tog atter

Plads, de glemte Middagen og lyttede med

ubestemte forventningsfulde Anelser til Dé-

roulédes Ord. De blev ikke skuffede. Helten

fra Lisainen havde ikke sagt mange Ord,

før man vidste, at nu var endelig den Mand

kommen, der havde Mod til at optage Kam-

pen med Clemenceau, og Anelserne blev
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til Virkelighed, da man hørte den kolde ro-

lige Tone, hvori den ellers saa ubeherskede

ildfulde Digter-Patriot rettede sine Angreb

mod Ministerstormeren, mod „Cornelius Hertz'

Mand".

„Man troede" — hedder det i „Le Figaro "'s

Referat af det historiske Møde — „at høre

Louvets Ord: „Robespierre, jeg anklager

Dig!""

„Hvem er det", — sagde eller rettere

raabte Dérouléde — „der har hævet denne

Hertz, som nu er Storofficer af Æreslegionen,

saa højt her i Landet? Det er en Mand,

som De ikke har Mod til at nævne, fordi

De frygter hans Pistol, hans Kaarde og hans

Tunge — det er Hr. Clemenceau!"

„De lyver! Hvem siger det?" raabte den

ellers saa koldblodige Clemenceau.

„Det siger jeg!" svarede Dérouléde og slog

sig for Brystet, saa det rungede i Salen.

Clemenceau tog Ordet, men den nye Ro-

bespierres Tale blev for første Gang mod-

taget med isnende Kulde. Da Mødet var

hævet, sneg den endnu for faa Timer siden

saa mægtige Mand sig ensom hjem, nervøst

fægtende med sin Stok og mumlende hen

for sig. Clemenceau var dog ikke den Mand,

der saa let opgav Kampen. Han duellerede

med Dérouléde, og da de første Panama-

storme havde udraset, tog Clemenceau i De-

puteretkamrets Møde den 19. Juni 1893 atter

Ordet for at forsvare sig. Men det var ty-

deligt, at den ellers saa rolige Fægter var

bleven nervøs og havde mistet sin Selvsik-

kerhed. For første Gang oplæste han sin

Tale, og da Dérouléde atter og atter afbrød

ham, mistede han al Selvbeherskede. „De

er en Løgner og en Kujon !

" skreg Clemen-

ceau i vild Fortvivlelse. Saa slyngede Dé-

rouléde ham en ny knusende Fornærmelse

lige i Ansigtet : „Jeg har sagt, at De Ikke

mere kan dementere; De kan ikke mere for-

nærme!" Clemenceaus Mod og Kraft var

brudt, ingen tog ham i Forsvar. Han sank

ligbleg ned paa sin Plads, han sad som et

politisk Lig, medens de andre Deputerede,

med et sky Blik paa den faldne Storhed,

langsomt forlod Salen.

Tre Dage efter bød Modstandernes Hidsig-

hed og Millevoyes Lettroenhed tilsyneladende

Clemenceau en ny Chance.

Da først den paa Frygten for Clemenceaus

„Pistol, Kaarde og Tunge" beroende Fortryl-

lelse, der hidtil havde skærmet den forhadte

Ministerstormer, var brudt ved Déroulédes

modige Angreb, udspyede den mangetungede

Fama, der i hine Panamadage spillede en

saa uhyggelig Rolle, en Syndflod af Rygter

mod den store „mistænkte". Det gik, som

det plejer at gaa i saadanne Skandaletider;

jo vildere Rygterne var, desto flere troende

fandt de. Clemenceau — hed det — havde

faaet Millioner af Hertz og af Lesseps, han

havde en Loge i Operaen og brugte

3—400,000 Fros. om Aaret — og „han

havde solgt Frankrig til England for 20,000

Pund Sterling".

En Mulat ved Navn Norton, der paastod

at være ansat som Tolk ved det engelske

Gesandtskab i Paris, benyttede dette sidste

Rygte til en fræk Svindelaffære. Han tilbød

Boulangisterne Dokumenter, der efter hans

Foregivende var stjaalne paa det engelske Ge-

sandtskab, for 100,000 Francs. Man købte

dem tilsidst for 35,000 Francs, og væbnet

med .,de engelske Dokumenter" interpellerede

den nationalistiske Deputerede Millevoye den

22. Juni 1893 Regeringen om „Cornelius

Hertz". Ligbleg sad Clemenceau, der utaal-

modigt trommede paa sin Pult, paa sin Plads

i Deputeretkamret. Der var tomt rundt om

ham, og man syntes at vente, at den lange

magre Millevoye vilde fuldføre, hvad den

lange magre Dérouléde havde begyndt, og

vilde give Clemenceau Dødsstødet. Men

denne Gang kom Modstandernes Dumhed

Clemenceau til Hjælp. Det blev hurtigt klart,

at Millevoyes Mulat-Dokumenter var falske.

Kamret lo, og Leyge tilraabte under alminde-

Hgt Bifald Anklageren: „De paastaar, at De
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har stjaalet disse Papirer! Det er Dem, der

er blevet bestjaalet for Deres Penge!" Nu

var det Millevoye, der blev ligbleg. Cle-

menceau slap for Kærren, og han drog ud

i Valgkampen og kæmpede som den Løve,

han var, for sin gamle Plads i Palais Bour-

bon. I sin Tale til Vælgerne i Sålernes den

8. August 1893 søgte Clemenceau med gode

Dokumenter og Argumenter at imødegaa de

onde Rygter, der omsværmede ham. Han

beviste, at han ingenlunde var en formuende

Mand. Min eneste Luxus — sagde han —
er en Ridehest, der koster mig fem Francs

om Dagen, og et Jagttegn til 500 Francs.

Jeg har i sex Aar boet i det samme Hus;

jeg har maattet tage mine Møbler paa Af-

betaling og har endnu ikke betalt det sidste

Afdrag. Jeg betaler endnu af paa min Ung-

domsgæld, og jeg har ikke kunnet give min

Datter nogen Medgift. Det var klart og vistnok

rigtigt. Mindre overbevisende var Clemenceaus

Henvisning til, at han den 15. April 1885

havde købt „Justice"s Aktier tilbage. Dette

var ganske vist en Kendsgerning; men det

var ikke noget Bevis for, at Clemenceau

ikke senere havde modtaget Støtte til sig

selv og sit Blad af Cornelius Hertz, der

vitterligt havde spillet en meget uhyggelig

Rolle i Panamaaffæren, og „Justice" havde

vitterligt kostet Clemenceau mange Penge.

Naar man vil vise Clemenceau Retfærdig-

hed, er det dog en Selvfølge, at Anklagen

mod ham for mistænkelige Forbindelser med

Hertz burde bevises, før den kom ham til

Skade paa gode politiske Navn og Rygte.

Anklagen er aldrig bleven bevist, og der

foreligger ikke Spor af Grund til at tro paa

de ogsaa nærmest latterlige Rygter om, at

Clemenceau, hvis Patriotisme ingen havde

Ret til at tvivle om, „havde solgt sig og sin

Indflydelse til England".

Men under Valgkampagner spørger man

ikke om Ret og Retfærdighed. Lykken

havde svigtet Clemenceau, og nu svigtede

Vælgerne ham. „Tal Engelsk!" raabte man

til ham paa Valgmøderne, og Nationalisten

Jourdain fik hans Plads i Deputeretkamret.

Vil man være retfærdig mod Vælgerne, maa

man da ogsaa indrømme, at den gamle

Ministerstormer vel kunde have fortjent den

Skæbne selv at falde paa den politiske Arena.

Clemenceaus Saga syntes at være ude.

Han var en falden Storhed uden Haab om
at rejse sig igen og i Virkeligheden en fattig

Mand. Han var da ogsaa i Færd med fri-

villigt at forlade denne Verden, hvor der

fremtidigt kun syntes at vente ham Nød og

Krænkelser; men hans Venner greb ind,

gav ham nyt Livsmod og skaffede ham en

tarvelig Existens som Journalist.

Det saa ikke ud til, at den journali-

stiske Virksomhed vilde give Clemenceau

gode Kaar, og han var mere end halvt glemt,

da Dreyfus-Affæren, der spiller en saa stor

Rolle i den franske Republiks Historie, atter

bragte Clemenceau frem paa den politiske

Scene. Da han først havde faaet Lov til

at betræde den igen, var han Mand for at

hævde sin Stilling og arbejde sig frem, til

han til hele Verdens Forbauselse paany kunde

optræde som Protagonist.

Clemenceau synes ligesom Napoleon og

saa mange — overmaade mange — Fransk-

mænd at have en udpræget Afsky for Tallet

13; men det var den 13. Jan. 1898, der

bragte det nye gunstige Vendepunkt i hans

Stræben. Den Dag offentliggjorde Zola sit

„Anklagebrev", der gav det afgørende Stød

til Dreyfusbevægelsen, i Clemenceaus „Au-

rore". Der udbredte sig Rygter om, at Cle-

menceau selv havde Del i Affattelsen, hans

Navn var atter paa alles Læber, og han fik

en fremtrædende Plads som en af Dreyfu-

sardernes ivrigste og dygtigste Agitatorer.

Brisson og hans Mænd var ikke utaknemlige.

Da de havde reddet Repubhken ud af

„Generalstaben "s truende Favntag og af-

slaaet Déroulédes og hans Venners Attentat

mod „den parlamentariske Republik", viste

de deres Taknemmelighed mod Clemenceau
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ved i Aaret 1902 at skaffe ham Plads i

Senatet. Hans politiske Venner vilde vel

kun sikre hans økonomiske Existens, og de

undlod med klog Forsigtighed at sætte ham

ind i Deputeretkamret, hvor han dog egenlig

havde havt sin rette Plads, men Clemenceau

forstod at gøre sine store Evner gældende

ogsaa i Palais Bourbon. Han gjorde sig

nyttig, efterhaanden uundværlig for sit Parti,

han vandt Falliéres' Hengivenhed ved sin

Agitation for hans Præsidentvalg, og da

Falliéres fik sin første Ministerkrise og over-

drog den radikale Fører af anden Rang,

Sarrien, at danne et nyt Kabinet, anbefalede

Republikens Præsident sin Ven Georges Cle-

menceau til den nye Ministerpræsidents Vel-

villie. Sarrien tilbød Clemenceau en eller anden

ligegyldig Portefeuille, men Clemenceau er-

klærede, at det galdt om atter „at redde

Republiken" ved de forestaaende Valg, og

forlangte at løse den Opgave ved at over-

tage Indenrigsministeriet. Sarrien maatte til

sin Forbauselse erfare, at ikke blot Falliéres,

men ogsaa det radikale Flertal i Senatet støt-

tede Clemenceaus Fordring, og Sarrien maatte

give efter. Den 13. Marts— officielt den 14. 1

—
1 906 dannede Sarrien saa sit Ministerium med

Clemenceau som Indenrigsminister. Clemen-

ceau „reddede Republiken", rettere de radikale

Partier ved Valgene.

Det viste sig snart, at Clemenceau havde

sat sig et endnu højere Maal. Sarrien havde

ikke stor Autoritet, den gamle Mands Ar-

bejdskraft svækkedes ved en ofte smertefuld

Tarir.lidelse, og Clemenceau forberedte sig,

da Oktober og dermed Tiden for Parlamen-

tets Sammentræden nærmede sig, ved en stor

oratorisk Agitationsrejse efter Gambetta'sk

Mønster til at tage hele Magten. Sarrien

følte, at han snart kun vilde blive Minister-

præsident af Navn, og at hans højtbegavede

Indenrigsminister stillede ham fuldstændigt i

Skygge, og da Ministerpræsidenten den 7.

Oktober fik et haardt Anfald af sin Sygdom,

besluttede han frivilligt at vige Pladsen. Den

19. Oktober 1906 indgav Ministeriet Sarrien

sin Dimission. Præsident Falliéres kaldte

Clemenceau og tilbød ham Ministerpræsident-

pladsen. De franske Politikere plejer ved

slige Lejligheder at udbede sig Betænknings-

tid; Clemenceau slog strax til. og han dan-

nede et nyt Kabinet efter sit eget Hoved.

Da Clemenceau aflagde det sædvanlige Besøg

— selvfølgelig i rødt Automobil — hos sin

Forgænger, bemærkede den afgaaende Minister-

præsident og Jusitsminister Sarrien, at Cle-

menceau kun behøvede at udnævne en ny

Justitsminister. Men den nye Ministerpræsident

erklærede, at han af politiske Hensyn sand-

synligvis vilde være nødt til at foretage en

videre Omdannelse af Ministeriet, og Cle-

menceau dannede et virkeligt Ministerium

Clemenceau. Han turde ikke opgive Kultus-

minister Briand, der næsten havde gennem-

ført Skilsmisseloven; men han gav sin Ven,

General Picquart, der havde kæmpet saa tappert

for at hjælpe Dreyfus bort fra Djævleøen,

Krigsministeriets Portefeuille. og Clemenceau

sikrede sig selv en afgørende Indflydelse paa

Ledelsen af Udenrigspolitiken ved at udnævne

sin Ven og journalistiske Elev, Stefan Pichon,

til Udenrigsminister.

Man saa med stor Interesse den gamle

Ministerstormers Optræden som Minister-

præsident, men man ventede ikke, at Cle-

menceau vilde gøre Lykke i den Rolle. Den

almindelige Mening var, at hans Ministerium

snart vilde dele den Skæbne, som han havde

beredt saa mange andre franske Ministerier.

Clemenceaus Debut som Ministerpræsident

var da heller ikke særlig heldig. Det Pro-

gram, som han efter meget langvarige For-

beredelser den 5. November forelagde Parla-

mentet, var ganske forfærdeligt filosofisk,

og i det første Aar truedes Ministeiiet

Clemenceau af en næsten uafbrudt Række

Kriser, ganske særligt af den saare mærkelige

Vinkrise med tilhørende Militærrevolter. Mini-

steriet var flere Gange nær ved at falde.

„Frankrig opløser sig!" sagde Rouvier, og
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Tusinder og atter Tusinder gentog dette Ord.

Den 23. Juni 1907 bragte „Le Figaro" en

Forside-Tegning, paa livilken man saa den

mærl<elige franske Ministerpræsident med det

karakteristiske Mongolhoved, der havde skaffet

ham Øgenavnet „Den hlle Kalmuk", stirrende

ud over en sydfransk Borgerkrigs-Valplads

med Lig og brændende Huse. Under Billedet

stod de rammende Ord : „Konseilspræsidenten

:

„Ak ! Hvis jeg endnu hørte til Oppositionen!"

Men nu var Skæbnen Clemenceau afgjort

gunstig, og Lykken fulgte den modige Mand

med en forbløffende Udholdenhed. Den syd-

franske Vinrevoltes Fører Marcelin Albert

ødelagde sin Position ved at søge Audiens

hos Ministerpræsidenten og tage mod en

Hundredfrancsseddel til Rejsepenge. Den

gamle Radikaler, der allerede havde opnaaet

et Slags velvillig Neutralitet fra Ribot og

hans Opportunister ved at tage bestemt

Afstand fra Jaurés, benyttede med stor Be-

hændighed de Militærrevolter, der var fore-

faldne under Vinkrisen og havde sat alle

franske Patrioter i stærk Bevægelse, til at

optage Kampen mod Antimilitaristerne, der

forgæves paaberaabte sig Clemenceaus egne

gamle Bladartikler. „Den Gang," svarede

Briand paa sin Chefs Vegne, „var Clemenceau

ikke Ministerpræsident I" — og det Svar lod

man gælde.

Ministeriet Clemenceaus Gang var en

stadig faldende Bevægelse; men det faldt

ikke. Det vandt tvertimod mod alle Forvent-

ninger den ene parlamentariske Sejr efter den

anden, og det politiske Konsortium Delcassé,

Doumer & Millerand, der havde dannet

sig for at afløse Ministeriet Clemenceau, for-

svandt atter bag den politiske Scenes Kulisser.

Og Clemenceau optraadte ikke blot som anti-

militaristisk Patriot; han slog ogsaa ret kraf-

tigt paa Revanchestrengene, og han befæstede

sin Stilling ved at fremtræde som den fransk-

engelske Ententes rette franske Repræsentant,

som Kong Edwards Tillidsmand.

Saa løjerligt kan det gaa i denne politiske
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Verden! Clemenceau var falden som Eng-

lænder; han steg nu til Magtens Tinde som

Englænder. Hans Magt og Prestige var

efter et Aars Forløb saa stor, at det franske

Deputeretkammer i Oktober 1907 for første

Gang vedtog Finansloven ved første Behand-

ling uden Diskussion — der meldte sig ingen

Oppositonstalere.

Clemenceaus ærgerrige Konkurrenter opgav

dog ikke Haabet, og bag Kulisserne optraadte

nu „Kulturkampens Fader", den lille Combes

som den gamle Ministerstormers portefeuille-

lystne Arvtager. Combes, Pelletan og deres

Mænd havde ganske rigtig set, at den store

Fare for Ministeriet Clemenceau vilde komme,

naar Ministeriet skulde til at gennemføre sit

righoldige Reformprogram. Faren kom alle-

rede før den Tid, og Ministeriet var i Marts

1 908 lige ved at falde paa det meget farlige

Spørgsmaal om Embedsmænds Ret til at træde

i politisk Opposition mod Regeringen. Men

Combes og hans Venner blev tilsidst slaaede

i den afgørende Kamp den 13. Marts, da

Tallet atter var den overtroiske Fritænker

Clemenceau gunstigt, og dermed traadte

Combes i Baggrunden. Han havde ikke

regnet med det ganske vist paafaldende

F'ænomen, der havde været saa gunstigt for

hans egen Kulturkamp og for Gennemførelsen

af Briands Skilsmisselove, at den franske

Stats Kamp mod Pavemagten og den kathol-

ske Kirke kun havde vakt forholdsvis ringe

Bevægelse i Frankrig. Man havde ingen

Brug for den gamle Kulturkampfører, man

interesserede sig mere for „Ententen" og

Marokko, og Clemenceaus Stjerne vedblev

at stige. Clemenceau skaffede sig ganske

vist mange Fjender blandt sine gamle radi-

kale Venner ved sin diktatoriske Optræden,

ved sin skarpe Tunge og sit bidende Vid —
ved sine mange „Clemenceautiser", som et

vittigt Hoved har sagt. Til Gengæld fandt

Clemenceau mere og mere Støtte hos de

moderate, og ved deres Hjælp afslog han

de nye Angreb, som Reformvennerne og de
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Ultraradikale rettede mod ham før Paaske-

ferien Ved sin Behændighed og sin stadigt

fremragende Veltalenhed og dygtige parla-

mentariske Taktik slap han ogsaa i Juni

levende ud over Vestbane-Spørgsmaalet og

ind i Sommerferiens rolige Farvand.

Om kort Tid træder det franske Parlament

atter sammen. Saa begynder Clemenceaus

Kamp for Ministertilværelsen paany, og

Ministeriet Clemenceau trues af meget farlige

Kampe, særligt af Kampen om Finansminister

Caillaux' Indkomstforslag. Men om end den

67-aarige Clemenceau af og til viser Tegn

paa- Træthed i de parlamentariske Kampe,

og om end hans gamle Fægter-Koldblodig-

hed nu ofte viger Pladsen for en stærkt

fremtrædende Nervøsitet, har den gamle

uimodstaaelige Ministerstormer nu i to Aar

vist, at han ogsaa som Ministerpræsident er

en Fægtemester af allerførste Rang, og det

er meget muligt, at han en Gang vil forlade

Verdensscenen med Titel og Rang af virkelig

Statsmand. Og hvad end Fremtiden vil bringe

den af Skæbnen saa meget og saa stærkt

omtumlede franske Ministerpræsident Georges

Clemenceau, er den Mand, der den 19. Juni

1893 syntes at være forvandlet til et politisk

Lig ved Deroulédes patriotiske Kølleslag, og

den 26. August 1908 stod ved Kong Edwards

Side paa „Hotel Weimar" s Balkon som den

kaldede Repræsentant for de franske Patrioters,

dybeste Forhaabninger og Ønsker, utvivlsomt

i Øjeblikket Frankrigs mægtigste Mand. Og

hvad der end sker, vil Georges Clemenceau

faa en fremragende Plads i Frankrigs Historie

som en af den tredie Republiks mest be-

gavede, en af dens interessanteste politiske.

Personligheder.
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NAAR KOLERAEN KOMMER
Af Politilæge Søren Hansen.

DEN asiatiske Kolera er atter, som saa

mange Gange for, rykket os saa tæt

ind paa Livet, at der er Grund til at gøre

sig klart, hvor stor Faren er, og hvor vidt

vi er i Stand til at møde den. I Løbet af

de sidste to Maaneder er Sygdommen trængt

frem fra det sydøstlige Rusland, har bredt

sig over store Dele af Riget og nu faaet saa

godt Fodfæste i St. Petersborg, at vi, hvad

Dag det skal være, kan have Skibe med

Kolera paa Københavns Red. Det er en

Kendsgerning, som det vilde være Daarskab

at lukke Øjnene for, og Erindringen om den

Koleraepidemi, som i 1853 hærgede Hoved-

staden, er— heldigvis — endnu saa levende,

at man heller ikke gør det. Det skal dog

straks siges, at Faren for en virkelig, stor

Koleraepidemi i København er ringe. Vi har

nu en fortrinlig Vandforsyning, gode Kloak-

forhold og taaleligt gode Beboelsesforhold i

Byen; vi kender Sygdommens Smitteforhold

og er i det hele saa nogenlunde i Stand til

at beherske et epidemisk Udbrud, der ind-

træffer under ikke altfor ugunstige Omstæn-

digheder, men Epidemiernes Historie er fuld

af Overraskelser, og en stor Epidemi er en

saadan Kalamitet, at man ikke tør se bort

fra Muligheden af en saadan, selv om Sand-

synligheden er nok saa ringe.

Spørger man nu, om vort sanitære For-

svarsvæsen er saaledes i Orden , at det i

paakommende Tilfælde kan mobiliseres saa

hurtigt og saa sikkert, at vi intet har at

bebrejde os, hvis det alligevel skulde gaa

galt, hvis en alvorlig Epidemi skulde ramme

os paa Grund af uforudsete Omstændigheder,

saa maa Svaret desværre lyde om ikke just

benægtende, saa dog ret tvivlende. Det med-

deles i disse Dage, at Statens Seruminstitut

er i Stand til med fuld Sikkerhed at afgøre,

om et mistænkeligt Sygdomstilfælde er asia-

tisk Kolera eller blot en uskyldig Kolerine,

og denne Oplysning er selvfølgelig ikke uden

Interesse, men som beroligende Middel er

dens Værdi dog ikke overvældende. Under-

søgelsen varer 48 Timer, og inden Resultatet

foreligger, kan der være opstaaet saa mange

utvivlsomme Tilfælde, at det kan være ret

ligegyldigt, hvad det mistænkelige Tilfælde

var. Under 12te September har Justitsmini-

steriet bekendtgjort, at St. Petersborg og

Kronstadt maa anses for kolerasmittede, hvor-

for Bestemmelserne om asiatisk Kolera i Ka-

rantænelovens §§ 13 — 21 træder i Virksom-

hed — straks, men allerede den 13de August

havde den belgiske Regering i samme An-

ledning truffet sine Foranstaltninger med

Hensyn til samtlige russiske Østersøhavne,

og Justitsministeriet har nu ventet i 28 Aar

med at lade Karantænelovens § 10 træde i

Kraft, idet der endnu ikke er indrettet nogen

Karantæneanstalt. Nu skal det villigt ind-

rømmes, at vægtige Grunde taler for ikke at

forhaste sig med at iværksætte Karantæne-

lovens Kolerabestemmelser, og at en perma-

nent Karantæneanstalt er en kostbar Historie

af omtvistelig Nytte, men naar den endnu

ved Revisionen af Karantænelovgivningen i

Aaret 1900 blev staaende — paa Papiret,

saa røber det en Usikkerhed og Slaphed i

den øverste Ledelse af Landets offentlige

Sundhedsvæsen, som gør en meget uheldig

Virkning, naar Faren staar for Døren.

Hvad vi savner under de forhaandenvæ-

rende alvorlige Forhold, er ikke det ydre Ap-

parat, gode og velindrettede Hospitaler, Des-

infektionsmateriel og lignende, det er heller

ikke dygtige Læger og samvittighedsfulde

Sygeplejersker, det er en indsigtsfuld, handle-

kraftig Medicinaladministration med Myndig-

hed til at lede Kampen uden smaaligt Hen-

syn til, hvad det vil koste at værne Sam-

fundet mod den farlige Fjende, og i denne

Henseende paahviler der Lovgivningsmagten
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et tungt Ansvar, fordi den i lange Tider trods

de alvorligste Paamindelser har undladt at

ordne Landets offentlige Sundhedsvæsen paa

forsvarlig Maade. Det kan være, at det For-

slag til en Medicinalreform, som det kgl.

Sundhedskollegium i sin Tid har udarbejdet,

ikke var tidssvarende, men i saa Fald var

det Lovgivningsmagtens uafviselige Pligt at

forbedre det, i Stedet for Aar efter Aar at

lade Sagen ligge hen, indtil det omsider lyk-

kedes en Alherti at kompromittere Landet

ogsaa paa dette Omraade.

Hvad den af hans haandgangne Mænd

sammensatte Medicinalkommission vil sætte i

Stedet for SundhedskoUegiet, vil Tiden vise,

men hvad det burde være, er der ingen Tvivl

om. Det, der tiltrænges, er et af Repræsen-

tanter for Bevillingsmyndigheden sammensat

Raad, ledet af en anset Læge med hygiejnisk

Uddannelse og administrativ Erfaring og med

en dygtig Jurist ved Siden. Naar der stil-

ledes en Stab af specielt uddannede Læger

og Teknikere til Raadighed for en saadan

overordnet Medicinalkommission, vilde den til

enhver Tid være i Stand til at lose de Op-

gaver, der stilledes den, derunder ogsaa den

at værne Landet mod farlige Epidemier.

Hvad der nu kan gøres, opløser sig i en

Række spredte, usammenhængende Foranstalt-

ninger. Bedst stillet er selve København,

hvis Medicinaladministration trods alle Mang-

ler maa anses for i det væsenlige tilfredsstil-

lende. Ganske anderledes vanskelig er Si-

tuationen i Provinserne og navnlig paa Lan-

det, hvor man under en eventuel Epidemi

vil faa at føle, hvad det vil sige at staa

uden hygiejnisk uddannede Embedslæger, uden

erfarne og interesserede Sundhedskommissio-

ner og uden Forstaaelse af, hvad det under

saadanne Omstændigheder betyder, at man

har tilsidesat de hygiejniske Hensyn, samtidig

med at man ved den højt priste Andels-

bevægelse har skabt en Række Arnesteder,

hvorfra Sygdommen nu kan brede sig med

langt større Lethed end tidligere.

Det var i gamle Dage almindeligt at op-

fatte Epidemierne som Himlens Straf for

Folkets Misgerninger. Nu ser man vel nok

noget anderledes paa Sagen, men der ligger

dog en dyb Sandhed i den gamle Opfattelse.
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Ved ma^. se. N. Hartz.

SANKTHans-
dag 1906

— en strålende

Søndag Mor-

gen — lettede

„Danmark"

Anker og stod

ud gennem

Sundet. My-

lius- Erichsen,

Ekspeditionens

Planlægger og

Leder, stod på

Kommando-

broen ; han ly-

ste i Solen,

hans Afskeds-

ord ind til

Land gav Af-

rejsens Stund

et festligere

Præg end van-

ligt er, når

danske Ekspe-

ditioner drager

ud.

Men det var

ogsaa en stor

og dristig Op-

gave, Mxlius-Erichscn og hans Kammerater

havde sat sig, større, vanskeligere, men til-

lige ærefuldere og mere egnet til — om

Målet nåedes — at kaste Glans over Eks-

peditionen og dens Moderland end de

fleste andre fra Danmark udgåede Ekspedi-

tioner.

Sindigt og sejgt har danske og fremmede

i det forløbne Hundrede År kortlagt og un-

dersøgt den største Del af Grønlands Øst-

kyst; men endnu var en stor Strækning af

det nordøstligste Grønland ukendt og på

Kortet marke-

ret med den

punkterede

Linje, der an-

giver vor

manglende Vi-

den.

Her, i det

nordøstligste

Grønland, var

det Mylius-

Erichsens Plan

at tilvejebringe

den manglende

Forbindelse

mellem det af

HQviMgPhilippe

af Orleans i

1905 kortlagte

Land og Pea-

ry' s Kort— en

Opgave, som

det måtte være

en Æressag at

få løst fra

dansk Side og

enOpgave,som

Mylius- Erichsen. Mylius-Erich-

seii havde for-

trinlige Forudsætninger for at løse, kendt som

han var med Slæderejsernes vanskelige Tek-

nik fra sin Færd med Knud Rasmussen,

Mollkc og Bronlund i 1902—1904.

Ikke uden Vanskeligheder blev de for-

nødne Pengemidler tilvejebragte, men endelig

var Ekspeditionen sikret, og med store For-

håbninger drog en Skare af 28 unge Mænd

ud på en moderne Vikingefærd. Æventyr-

lysten sad dem i Blodet, Forskertrangen

brændte dem i Sjælen; deres Våben: Teodo-

lit og Fotografiapparat, Mikroskop, Skraber
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og Trawl, Pensel og Pen var skarptslebne;

Øjnene, der skulde betjene Vaabnene, unge

og spændte; Lederens ildnende Energi for-

plantede sig til Kammeraterne.

1906.

Man må selv have erfaret den intense

Glæde ved at kaste alle de daglige Lænker af,

at sætte Foden på „jomfrueligt Land", fatter

den berusende Følelse af Glæde og Stolthed,

der besjælede „Danmark"-Mændene, da de

fik Land under Fødderne, Land, der aldrig

før var betrådt af hvide Mænd, Land, hvis

uanede Mysterier de skulde afsløre. Land,

der til alle Tider skulde være kns'^ttede til

deres Navne. Nu, da de var indenfor Is-

bæltet, var Ekspeditionens første og vigtigste

Bronlund.

for helt at kunne forstå „Danmark"-Mændenes

Glæde, da Skibet gled ud af Havnen; man

må selv have følt Forskertrangen og Forsker-

iveren brænde i sig for at kunne fatte deres

Føleiser, da de — efter en kort Kamp med

„Storisen" — d. 12. Aug. befandt sig udfor

Koldewey og Dagen efter gjorde Land-

gang på denne 0, på 76° 20' n. Br.

„Ved Landgangsstedet rejste vi en Varde,

udfoldede det danske Flag og nedlagde Be-

retning om vor hidtidige Rejse og vort Be-

søg", skriver Mylius-Erichsen i sin hjem-

sendte Rapport.

Kun den, der selv har prøvet en lignende

Færd, kun den, der selv nar haft den Lykke

Hagen.

Skridt ud i Livet taget; nu havde den — i

dobbelt Forstand — fået fast Grund under

Fode; nu kunde Arbejdet rigtig begynde.

I Nærheden af Kap Bismarck fandt man

hurtigt en god Vinterhavn, Datunarks Havn,

på 76 o 46' 17" n. Br. og 18° 37' v.

Lgd. ; efter en Del mindre Ture — for at

kortlægge Landet og udlægge Depoter til

Støtte for de store, nordgående Slæde-Ekspe-

ditioner næste Forår — gik Ekspeditionen i

Vinterhi. Det var selvfølgelig af stor Be-

tydning for de kommende Arbejder, at Ski-

bet kunde overvintre så nordligt — et Par

Grader nordligere end „Germania-Havn" på

Sabine-O, c. 74° 30' n. Br., hvor den tyske
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Ekspedition under Koldeiuey og Paycr over-

vintrede 1869— 70.

Først d. 4. Decbr. kom M\lius-Erichsen

tilbage til Havnen fra en Udflugt til Sabine-O;

hans sidste, hjemsendte Rapport, dateret d.

13. Novbr. 1906, slutter med disse Ord:

„Haaber at naa Grønlands Nordspids med

Slæde til Foraaret og Franz Josephs Fjord

med Motorbaad til Sommer. Det videnska-

belige Udbytte hidtil synes i et og alt til-

fredsstillende. Sundhedstilstanden er udmær-

ket blandt alle 28 Deltagere. Kammerat-

skabet godt og Arbejdsiveren stadig levende.

Vi har 90 voksne, velfodrede Slædehunde

og en Snes Hvalpe. Automobilen har vist

sig brugbar paa god Is".

1907.

Af Trolles Rapport, dat. 9. Marts 1908,

uddrages

:

Vinteren 1906— 07 blev en — i Forhold

til den nærværende — stræng Vinter med

en Minimumstemperatur paa H- 40,2 ° C.

Tiden udnyttedes med forberedende Arbejde

til den store Forårs-Slæderejse mod Nord.

Den 28. Marts startede den store Slæderejse

mod Grønlands Nordspids — 10 Slædekuske og

10 Hundespand i 4 Slædehold — under Ledelse

af Mylius-Erichsen. Hundene, der Vinteren igen-

nem havde været passede af Mylius-Erichsen per-

sonlig, var i udmærket Stand, Personellet og .Ma-

teriellet prøvet og stjTket. Betingelserne for Rej-

sens planmæssige Gennemforelse syntes i et og

alt lovende, og ingen tvivlede om dens lykkelige

Udfald.

I Tidsrummet 8. April— 1. Maj gennemførtes

en Trækslæderejse af 1 2 Mand med 3 Slæder, paa

hvilken Depoter til Støtte for returnerende Nord-

Slædehold udlagdes indtil 164 Kilometer Nord for

Stationen. Den 14. Maj ankom 4de nordgaaende

Slædehold — Bistrup og Ring — , der var retur-

nerede fra 800 13' n. Br. og paa Hjemvejen havde

kortlagt en stor Ørække, beliggende mellem c. 19^

og 78<* n. Br. Den 31. Maj ankom 3die nordgaaende

Slædehold — G. Thestrup og Wegener — efter

at være returnerede fra 80« 40' n. Br. og på
Hjemvejen, efter en heldig Moskusokse- og Bjerne-

jagt, have kortlagt betydelige Strækninger omkring

80 <• n. Br. Den 23. Juni ankom 2det nordgaaende

Slædehold — Koch, Bertelsen og Tobias Gabrielsen

(Grønlænder) — efter at have naaet Kap Bridge-

niau paa c. 83'/2** n. Br.

Grønlands Nordøslkyst indtil rundt det nordre

Nas og Østkysten af Peary-Land er kortlagt af

dette Hold.

„Det danske Flag er hejst. Landet er taget i

Besiddelse og den nyberejste Kyststrækning er i

Overensstemmelse med Tilsagn af Ekspeditionens

Protektor Hs. Maj. Kongen kaldt:

Kong Frederik VIIIs Land",

Isle nordgaaende Slædehold — Mylius-Erichsen

y

Hagen og Jørgen Brønlund — skiltes fra 2det

Slædehold, efter at Grenlands N. O. Næs var pas-

seret og Landet faldt i Vest. 1ste Slædehold gik

da mod Vest ind i Peary-Kanalen, medens 2det

Slædehold gik mod Nord. Senere mødtes de lo

Slædchold ved Mundingen af en stor Fjord, der i

Mellemtiden var kortlagt af 1ste Slædehold og

kaldt Danmarks Fjord.

Resultatet af de Forhandlinger, der førtes mel-

lem Mylius-Erichsen og Koch, blev det, at 2det

Slædehold — Koch — kørte mod Skibet, medens

1ste Slædehold — Mylius-Erichsen — vilde fort-

sætte et Par Dagsrejser ind i Peary-Kanalen mod
Navy Cliff og først derefter returnere til Skibet.

Iste Slædehold — M\lius-Erichscu, Hagen

og Bronhmd — kom imidlertid ikke tilbage

til Danmarks Havn i Løbet af Foråret 1907,

hvorfor der, såsnart Isforholdene tillod det, ud-

sendtes en Undsætnings -Ekspedition, bestå-

ende af 6 Slæder og 6 Hundespand, under

Ledelse af Gustav Thestrup; Afrejsen fandt

Sted d. 22. Septbr; de kom tilbage d. 2.

Novbr. med uforrettet Sag; omtrent ved 80®

n. Br. blev deres videre Fremtrængen stand-

set af åbent Vand.

1908.

Vinteren 1907—08 forløb, uden at Mylius-

Erichsen og hans 2 Kammerater kom tilbage

til Danmarks Havn; alt blev derfor sat ind

på, såsnart Forholdene tillod det efter Mørke-

tiden, at få deres Skæbne opklaret. Koch

var selvskreven som Leder af den Slæde-

Ekspedition, der d. 10. Marts drog ud; for-

uden Koch deltog Tobias Gabrielsen som Slæde-
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kusk. Efter kun

9 Dages forceret

Kørsel nåedes

Depotet på Laiii-

hert's Land").

Koch skildrer

sit Fund af Brøn-

Iniid's Lig i føl-

gende Ord:

19. Marts, M-
gangKl.B'/'jFoi'm-

Vejret klarede op,

saa vi fik se, hvor

vi var. Lidt efter

liom der atter

Taage og Mod-

vind med temme-
Kystfjælde på Grenlands Ostkyst, nær Davy Sund.

lig stærk Snedrift. Det lykkedes med Besvær at

køre til Depotet paa Lamberts Land.

Selve det gamle Depotsted var dækket af Sne
;

men Gabrielsen vidste bestemt, at det ny Depot

havde været paa et andet Sted, og her fandtes

kun 3 Pakker

Planfilms og en

Blikkasse med

Patroner; Slæde-

kassen, Petrole-

umsdunken og

Klæderne var

borte.

Ved at søge

i den nærmeste

Omegn efter de

savnede Ting

fandt Gabrielsen

et Stykke Blik,

der stak op af

Sneen, c. 100

Meter fra Depo-

tet, under en lille

Fjeldskrænt. Det

viste sig at være

Laaget til en

Slædekasse. Her

opdagede vi den

næsten tilsneede

Indgang til en p:skimoer fra Angmagsalik.

lille Klippehule, og da vi havde fjærnet noget af Halvdelen af Provianten.

Sneen, faldt der

saa meget Lys

ind, at vi kunde

skelne Omridsene

af en menneskelig

Skikkelse i Ren-

skindspels. — Vi

hentede øjeblikke-

lig Spade og Toke-

jern og gav os til

at grave Sneen

bort og fjerne et

Par Blikkasser og

en Hundefoder-

boks.

Skikkelsen var

Brønlund's. Han

laa paa Siden med

Ryggen imod os;

Hætten paa Pelsen var trukken helt frem over An-

sigtet, som ikke kunde ses; men vi kendte Brøn-

hind paa den blottede venstre Hånd samt paa

Renskindspelsen. — Tværs over ham laa hans

Buchsflint med begge Løb ladte; ved hans Hoved

stod et Koge-

apparat (Lux)

;

Fadderne var

svøbt ind i Tøj

og laa mellem

_' Slædekasser.

Efterhaanden

som vi fik Sneen

L,M-avet bort, saa

vi, at der over

Indgangen var

bygget et pri-

mitivt Tag af

den Reserve-

mede og de Re-

servetværtræer,

som havde væ-

ret i Depotet.

I den yderste

Slædekasse ved

Fødderne fand-

tes en Flaske

med Papirer,

Brønlund's Dag-

bog og omtrent

Flasken kendte jeg;

vi selv under For-

^^

*) Gamle hollandske Søkort angiver på Grøn-

lands Østkyst, c. 78
'/s

° n. Br.: ,,Land opdaget af

Lambert 1670" — deraf Navnet.

det var den samme, som

aarsrejsen 1907 havde benyttet til at putte Breve

i. De af os efterladte Breve manglede; de har

antagelig været benyttede til Optænding (der var
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ikke Sprit i Depotet) ; de Papirer, som nu fandtes

i Flasken, var udelukkende Kortskitser, som Ha^en

havde tegnet.

Dagbogen var ført paa Grønlandsk ; men Gabri-

elsen kunde desværre ikke læse Skriften. En en-

kelt Side var dog ført paa Dansk; jeg har citeret

den i den foreløbige Rapport, men gentager den

her; den lød saaledes

:

„Omkum 79 F"jorden efter forsøg hjemrejse

over Indlandsisen, i November Maancd. Jeg kom-

mer hertil i aftagende Maaneskin og kunde ikke

videre af Forfrosninger i Fodderne, og af Mørket.

De andres Lig findes midt i Fjorden foran Bræ
(omtrent 2

1/2 Mil).

Hagen døde 15. November og Mylius omtrent

10 Dage efter. Jørgen Bnvi/unJ".

Brønlund maa have været i Hulen i c. 5 å 6

Dage, inden han

døde. Slædekas-

sen var næppe

halvt tømt ; af de

8 Potter Petroleum

var omtrent '/^ Pot

tilbage; af en Blik-

kasse med Tænd-

stikker var en halv

Snes Æsker for-

brugte. Bronlund

har saaledes haft

god Tid og har

aabenbart truffet

Forberedelser til

sin Død.

Saavel Flasken

med Kortskitserne

som Dagbogen

havde ligget

øverst i Slæde-

kassen, og i Dag-

bogens ene Lom-

me laa der et løst

beskrevet Blad, paa hvis Bagside læstes Ordet:

Testamente.

Det var klart, at Bronlund havde lagt disse

Ting saaledes til Rette, at man nemt skulde kunne

finde dem, og det var derfor ikke rimeligt, at man
vilde finde mere ved at sprætte Klæderne af ham,

selv om dette havde været muligt.

Der blev imidlertid ikke gjort noget Forsøg

herpaa. Dybt rystet, som vi begge var, var det

os mer end pinligt at tage fat paa et saadant Ar-

bejde, som vi tilmed maatte anse for unyttigt.

Da der ikke kunde brydes Sten løs paa Stedet,

dækkede vi Liget med Træ og Kasser og dæk-

kede derefter alt med Sne.

Det Sprog, som Gabrielsen og jeg indbyrdes

talte, tillod ikke mange Ord. Jeg henvendte en

kort Afsked til Bronlund:

„Farvel, Brønlund! Kammeratsoak!'" •)

og derefter gik vi tilbage til Slæderne.

Til Forståelse af Bronlund' s Dagbog skriver

Koch i sin Beretning (jfr. Kortet;:

„TQ-Fjorden" var det foreløbige Navn, hvormed

vi havde betegnet den store, i Mundingen c. 8 Mil

brede Bugt Nord for Lamberts Land. Denne Bugt

udfj'ldes i sin indre Del af en Bræ, som jævnt

taber sig i Havisen ; der er ingen Brækant, ingen

Isfjelde eller Kalvis, der kan antyde, hvor Bræen

holder op og Havisen begynder. I November

Maaned kan der muligvis være en skarpere Over-

gang; men om
Foraaret, naar

Sneen har jævnet

alt, kan man rejse

milevidt uden at

kunne afgøre, om
man er paa Havis

eller paa Bræen.

Midt i Fjorden

foran denne Bræ

maatte jeg antage,

at vore Kammera-

ters Lig fandtes.

— Afstanden fra

Depotet til en Li-

nie, der kunde

passe paa Ud-

trykket: „Midt i

Fjorden foran

Bræ" vilde være

4 a 5 Mil. Med
de 2'/2 Mil kunde

Brønlund have an-

givet den omtrent-

lige Afstand fra Depotet; men dette harmonerede

ikke med Udtrykket: ..Midt i Fjorden foran Bræ".

Der kunde ogsaa — og dette var maaske rime-

ligere — menes 2'; 2 Mil fra Bræen; men denne An-
givelse nyttede ikke, da jeg ikke indenfor 2 Mil

vilde kunne afgøre, hvor Grænsen for Bræen var.

Som Forholdene var, maatte jeg sige til mig

selv, at al Eftersøgning her var spildt.

Det maatte forekomme mig rimeligt, at Mvliiis-

Erichsen og Hagen, inden de begyndte deres Hjem-

rat 1 Svdgronland.

) ,Du var os en god Kammerat!"
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rejse, havde deponeret Sam-

linger og maaske Journaler

et eller andet Sted paa Ky-

sten. Hvor dette skulde

seges, kunde jeg vel ikke

vide; men det maatte un-

der alle Omstændigheder

være Nord for Mallemuk-

fjældet — jeg tænkte mig

nærmest ved Depotet paa

Amdrups Land eller paa

Eskimohalvøen. Da Passa-

gen forbi Mallemukfjældet

altid vilde være forbundet

med Risiko, ansaa jeg det

for urigtigt at søge efter

de her nævnte Ting, og

der stod saaledes ikke an-

det tilbage end at vende

hjem til Skibet.

Vi kørte endnu samme
Eftermiddag sydover og

teltede omtrent Kl. 7 Em.— "

.

n

Koch og hans Mænd
Østkysten af Peary

Land helt op til forbi

Kap Bridgeman. Myliiis-

Erichsen's Hold mang-

lede endnu at kortlægge

Strækningen fra Kap

Rigsdagen til Kap Gla-

cier for at faa Tilslut-

ning til Peary s Kort.

Skønt Tiden var frem-

rykket, bestemte de dog

at forsøge at gennemføre

deres Plan. Rejste de

hjem til Danmarks Havn

på dette Tidspunkt, be-

tød det, at hele Ekspe-

ditionen måtte forlænges

med et helt Aar ellei

at et væsentligt Punkt

Den 26. Marts ankom Koch og Tobias Ga-

brielsen til Danmarks Havn med det sørge-

lige Budskab, at de 3 Kammerater, Myliiis-

Erichsen, Hagen og Bronlund, var døde.

Spalte på Indlandsisen.

i Ekspeditionens Program blev opgivet

Lad os følge de 3 Mænd på deres sidste

Rejse, såvidt det lader sig gøre efter de spar-

somme Meddelelser, der hidtil er fremkomne

på Grundlag af en foreløbig Oversættelse af

Brønlund's Dagbog.

D. 28. Maj

1907 skiltes

de to nord-

gående Slæde-

hold, Mylius-

Erichsen 's og

Koch' s. på Kap

Rigsdagen; på

det Tidspunkt

havde Mylius-

Erichsen og

hans Mænd
kortlagt Dan-

marks Fjord, Fra Indlandsisens Randzone. Sj'dvestgrønland.
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Man hører så ofte i denne Tid sige, at

Mylius-Erichsen og hans Kammerater hand-

lede letsindigt ved at fortsætte Rejsen mod

Vest på dette Tidspunkt. Efter alt, hvad

der hidtil foreligger, er en sådan Bebrejdelse

dog ganske ubeføjet. Intet er lettere end at

sidde hjemme og kritisere, intet er alminde-

ligere end at råbe op og være bagklog, når

et Foretagende er mislykkedes. Mylius-Erich-

sen og hans

Mænd kendte

den Risiko, de

løb ; de vejede

Chancerne for

og imod, de

fandt dem an-

tagelige og de

gik på. Lad

os agte og ære

deres Minde,

fordi de hand-

lede som de

gjorde, ^'i har
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Eksempler nok paa, at Ekspeditionsfolk kog-

ger store, vidtflyvende Planer — på Papiret

og på Talerstolen; vi har færre Eksempler

på, at de, når det gjaldt, når den afgørende

Beslutning skulde tages, viste sig som dri-

stige Mænd, der satte Livet i Vove. En Eks-

pedition, der vil noget, har andre Hensyn at

tage end akkurat at dække Retræten.

Efter Penry's Beretninger havde man Grund

til at tro, at der i disse Egne var en så stor

Bestand af Moskusokser, at en „Oversom-

ring" ikke behøvede at være forbunden med

absolut Livsfare.

Efterat Beslutningen om at fortsætte Rej-

sen var taget, fortsatte Mylius-Erichscn og

hans Mænd mod Vest og kom ind i Hagen s

Fjord. D. 4. Juni var den sidste Proviant

spist op ; de var da nær Kap Glacier, Rejsens

Mål, hvor Peary tidligere havde truffet Mo-

skusokser; ved Kap Glacier bygger de en

Varde og hejser vort Flag; derefter sætter

de over Peary Sund, kører langs Sydkysten

af Peary Land og opdager en ny stor Fjord,

Brønlund's Fjord.

D. 13. Juni er de atter ved Danmarks

Fjord, men Hundene er udmattede af Sult.

D. 14. Juni opgives Håbet om at nå Dan-

marks Havn i Foråret 1907; Føret er tungt.

Hundene kan ikke trække Slæderne, og man

indretter sig derfor på at tilbringe Sommeren

i Danmarks Fjord; her havde de tidligere

truffet Moskusokser, her havde de også grun-

det Håb om at træffe flere.

Desværre skuffedes Forventningerne; vel

fik de nogle Moskusokser, Harer og Knorte-

gæs, men langtfra nok. Livet holdt de oppe,

men Kræfterne svandt på Grund af utilstræk-

kelig Føde. Deres Fodtøj gik itu, og de

kunde ikke skaffe god Erstatning for det.

Forholdene blev efterhånden fortvivlede.

D. 7. August skrev Brøulund: „Ingen

Proviant, ingen MuHghed for at rejse og —
125 danske Mil til Skibet. Det ser ikke godt

ud." De havde da spist det sidste Stykke

Moskusoksekød, og forskellige Jagtture havde

intet Udbytte givet. Tågen og Regnvejret

var nu bleven afløst af Sne og Nattefrost

;

men endnu kunde de hverken rejse over

Land eller over Hav-Isen.

D. 8. August gør de et Forsøg på at

komme længere ind i Fjorden til nye Jagt-

distrikter. Paa små Isflager færger de sig

over den åbne Våge, der løber langs med

Landet og når ud til den faste Is midt på

Fjorden. Både denne Transport og Rejsen

på Fjorden, der er gennemskåret af dybe

Smelterevner og åbne Våger, er overmåde

besværlig.

Det lykkedes dem imidlertid at nå omtrent

7.r; Km. (1 dansk Mil) frem, inden de blev

stoppede af åbent Vand og måtte telte på

Isen.

I Perioden fra 8.— 24. August blev de

nu tvungne til at stå i Telt herude på

Fjordisen, afskårne fra Land af det åbne

Vand. Nattefrosten var ikke stærk nok til at

danne Nyis, der kunde bære dem, og om

Dagen smeltede Solen Nyisen fra om Natten.

D. 12. August gøres et Forsøg på at nå

Land ved at færge på en Slæde. Det lyk-

kes dem at komme ind, men på Landet må

de vade over en rivende Elv, og Jagtudbyttet

er meget dårligt, idet kun én Rype bliver skudt.

D. 13. August om Morgenen når de

våde og forkomne tilbage til Teltet på

Isen, stadig uden Proviant. „Kl. var 6

om Morgenen," skriver Bronlund i Dagbogen,

„da vi nåede Teltet. Vi sad stille alle tre

og sagde ikke noget. Så talte vi om at

skyde en Hund for at spise den. Dagen er

varm og blæsende. Den gamle Is smelter

fremdeles, og Nyisen fra om Natten kan ikke

holde Dagen over. Vi har 14 Hunde til-

bage, men intet Foder. Vi skod en Hund;

det halve af Hunden spiste vi og Hundene,

den anden Halvdel skal fortæres i Morgen.

Vi kommer nu til at skyde vore dårligste

Hunde og paa den Måde søge at holde Kræf-

terne oppe i et Spand, som vi kan rejse til

Skibet med.



Danmark '^ -Ekspeditionen

Da vi havde spist den halve Hund, var

både vi og Hundene meget sultne — dette

er ikke til at holde Kræfterne oppe på."

D. 24. August går Rejsen videre ind i Dan-

marks Fjord; der er nu kun 8 Hunde tilbage.

For Tidsrummet mellem d. 31. August

og d. 19. Oktbr. indeholder Dagbogen ingen

Optegnelser.

Sandsynligvis har Planen været at skaffe

Føde inde i Danmarks Fjord og derefter med

friske Kræfter køre hjem langs Yderkysterne,

hvor de måtte vente at træffe Hjælpe-Ekspedition

fra Skibet, og hvor der lå en Række Depo-

ter. Men da Jagten ikke gav tilstrækkeligt

Udbytte, har de valgt at forsøge den kortere

Vej fra Danmarks P'jord over Indlandsisen til

Depotet på Lamberts Land.

D. 19. Oktbr., samme Dag som Solen på

denne Breddegrad for sidste Gang viser sig

over Horizonten, begyndte de Hjemrejsen til

Skibet. Der var nu kun 4 udsultede Hunde

tilbage til at trække den sidste Slæde; kun

lidet Proviant, et Telt uden Bund, dårlige

Soveposer og dårligt Fodtøj. Mørket og

Kulden tog til, Ter-

rænet kendte de ikke.

Trods alt avancerer de

omtrent en dansk Mil

om Dagen.

Det gjaldt om at nå

frem til Depotet, her

vidste de, at der vilde

blive- søgt efter dem;

her vilde deres Dag-

bøger og Kortskizzer

m. m. blive fundne,

om de selv skulde for-

ulykke.

D. 15. November døde Hagen, Mylius-

Eridisen omtrent 10 Dage efter; nær Depotet

på Lamberts Land kunde de ikke mere

;

Brønlund, Grønlænderen, slæbte sig videre,

nåede Depotet og lagde sig til at dø — i

stolt Bevidsthed om at have reddet Dagbøger

og Kortskizzer, Ekspeditionens dyrebareste

Materiale. De døde som Mand! Æret vare

deres Minde!

Ekspeditionens Hjemkomst er endnu i alles

Minde. I den nationale Glæde over Ekspe-

ditionens gode Resultater blandede sig den

bitre Sorg over Tabet af de 3 Mænd. Lan-

dets og Folkets Stemning fik et smukt Ud-

tryk i den Mindefest, som fejredes paa Uni-

versitetet, bivånet af Konge og Regering.

På det nuværende Tidspunkt lader der sig

naturligvis ikke sige meget om Ekspeditio-

nens Resultater. Det store Hovedresultat er

det kartografiske; Grønlands Omrids er nu i

de stoie Trak kendt; det viste sig at gå langt

-. tangere mod Ost end

hidtil antaget ; et stort

naturvidenskabeligt

Materiale er indsam-

let, og det kan alle-

rede nu siges, at det

er af stor og almin-

delig videnskabelig In-

teresse.

Ekspeditionen vil til

alle Tider stå som den

mindeværdigste blandt

i alle danske Grønlands-

ekspeditioner.

Moskusokse- Efter Tegning af E. Ditlevsen.
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PARLAMENTARISMENS FACIT

Af Arthur Christensen.

I.

MED frejdigt Livsmod byggede Revo-

lutionen den nye Tid op. Det var

Menneskerettighedernes Aarhundrede, der

skulde begynde; man brød med foræl-

dede historiske Former og konstruerede

en ny Magtfordeling paa rationelle Prin-

ciper, Efter et halvt Aarhundredes Kamp
sejrede den nye Tid helt og fuldt. Megen

beundringsværdig Idealisme var lagt ind

i denne Kamp, men desværre viser en

menneskelig Erfaring, at enhver Aands-

strømning taber i Idealitet i samme For-

hold, som den vinder i Magt.

Liberalismens Hovedfejl var, at den

byggede sit Program paa to Grundprin-

ciper, som gensidig udelukkede hinanden

:

Frihed og Lighed. Dogmefast og prin-

ciptro har den bestandig lukket øjnene

for denne Antinomi. Derfor blev Libe-

ralismens historiske Rolle ogsaa nærmest

kun den at være Murbrækker lor Demo-
kratiet, den nye Stormagt, som tog Sty-

ret, støttet paa Lighedens Ide. Friheden

tog Demokratiet vel med i Købet, men
det var rede til at kaste den overbord,

saa snart som det skulde komme til

Konflikt mellem de to Principer. Demo-
kratiet blev for det 19de Aarhundrede,

hvad Romerkirken havde været for Mid-

delalderen, en sakrosankt, ufejlbar Insti-

tution, der søgte sin Begrundelse i selve

den hellige Natur. Som Middelalderens

religiøse Tro gennemtrængte den alt med
sin Aand, farvede alle Livets Fænomener;
Kunst, Litteratur og Videnskab, Om-
gangsformer og Klædedragt, alt blev de-

mokratisk. Som en ubændig Strøm bort-

skyllede Demokratiet alt, hvad der stod

det ivejen, kvalte ethvert Kætteri i Føds-

len, og for at fuldende sit Verdensherre-

dømme begyndte det endelig, baaret frem

af Maskinkanoner, Jærnbaner og Presse,

at løfte selve det træge Asien ud af dets

Aartusinder gamle Fuger.

Allerede \'oltaire, Rousseau og En-

cyklopædisterne havde slaaet TAncien

Regime alle aandelige Vaaben ud af

Hænderne, og i Kamptiden havde Kon-

servatisme og Reaktion mere forsvaret

sig med Bajonetter end med Argumenter.

Men under Demokratiets Enevælde er

der ganske stille vokset en nj' Opposi-

tion op, en Opposition, der ikke gaar ud

fra en naiv Tro paa forlængst døde

Idealer, men som ogsaa har vanskeligt

ved at finde nye Idealer, en væsentlig

negativ — men maaske ikke derfor

mindre berettiget — Kritik, der betegner

den bitre Opvaagnen efter en langvarig

Rus.

Klart og skarpt tegnede den bekendte

politiske Forfatter Anatole Leroy-Beau-

lien allerede i 1885 Demokratiets Revers').

Man havde, skrev Leroy-Beaulieu, ved

at give Magten i Hænderne paa Nationens

Delegerede ventet at faa en Regering,

der var mere fri for Klikeaand, mere

sparsommelig med den offentlige Formue,

mere optagen af de almene Interesser.

Denne naive Vildfarelse havde Erfaringen

overalt gjort Ende paa; Resultatet var

blevet Partiregimente og partisk Regi-

mente. Partierne er en Art Borgerhær,

der altid er i Felten, alle med det samme
Maal : at erobre Magten ; for, naar Maalet

er naaet, at forskanse sig bag Magten

og mure alle Adgange til for de andre.

Lykkelige er endda de Folk, hos hvem
to store, kompakte Partier er istand til

1) Les Mécomptes du Liberalisme, Revue des

Deux Mondes Maj 1885, genoptrj'kt i La Revo-

lution et le Liberalisme, 1890.
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at holde hinanden i Ligevægt, idet de

regelmæssig afløser hinanden. Men denne

Lykke er ikke givet alle Folk. Snart

er Partierne for stærke, for dominerende,

snart er de for splittede, for udiscipline-

rede og for lidt homogene ; undertiden

har de ikke noget fælles Terræn at

mødes paa.

Men saa har Repræsentationssystemet

vel til Gengæld været istand til at lægge

Magten i Hænderne paa de kyndigste

og mest retskafne, de intelligenteste og

de ved deres Aand og Karakter mest

værdige? Dette Spørgsmaal besvarer

Leroy-Beaulieu paa følgende Maade:

„Jo mere den Kreds er bleven ud-

videt, hvorfra alle Slags Politikere og

Statsfunktionærer rekruteres, des mere

synes deres intellektuelle Niveau at være

sænket. Denne Forringelse af Regerings-

Personellet har været endnu hyppigere

og mere slaaende set fra et moralsk

Synspunkt. I Stedet for bestandig at

forædles har Politiken paany tenderet

henimod at korrumperes, at fornedre og

besudle de Hænder, som tager Del deri,

og de Mænd, som lever deraf. Dens

Kampe er blevne for forbitrede og for

grove til ikke ved deres Voldsomhed

eller deres Rænker at vække Afsky hos

de ædleste og retsindigste Naturer. Langt

fra at føle sig mere og mere draget til

Politiken er Nationens Elite allerede hos

mere end ét Folk tilbøjlig til at fjærne

sig fra den. Politiken bliver lidt efter

lidt et Haandværk for de Mænd, som
ikke har Evner til at begaa sig i andre

Stillinger, eller for Æventyrere, som vil

gøre deres Lykke i en Fart. Det er en

Industri, i hvilken man for at have Held

med sig behøver mindre Intelligens og

Kundskab end Dristighed og Evne til at

intrigere. Derfor er den ogsaa allerede

i visse Stater en af de mest berygtede

af alle Leveveje. For de fleste, som

ofrer sig for Politiken, er denne kun den

Kunst at skaffe sig Fortjeneste paa Al-

menhedens Bekostning. En ligesaa skarp-

sindig som aandfuld Skribent har be-

mærket, at Partierne var Udbytningssel-

skaber, til hvilke Nationen var nødt til

at overlade Statens Ledelse'j. Det er

sandt, og jo videre det politiske Livs

Omraade udstrækkes, jo længere nede i

Samfundet Rekruteringen af Partiernes

Personel foregaar, des mere skamløs

viser deres Udbytning sig.

Idet Stemmeretten udvides, og den

politiske Scene oversvømmes af Demo-
kratiet, trues Europa med at se de fleste

af de Misbrug fornyede, som Liberalis-

men roste sig af at have ophævet for

bestandig. Man risikerer at se l'Ancien

Regimes værste Fejl, Favoritvæsenet,

Nepotismen, Bestikkeligheden, Børsjobbe-

riet, Statsliggeriet, Plyndringen af Stats-

formuen, Handelen med Stillinger og Be-

gunstigelser, kort sagt hele den Hale af

væmmelige Laster, der hører hjemme i

de absolute Monarkier, leve op igen un-

der Demokratiets Maske og dækket af

Friheden. Hovedforskellen er blot den,

at Misbrugen ikke længer ernærer Hof-

folk og antichambrerende Aristokrater,

men tilfredsstiller Plebejerbegær og be

riger Folkets Hofmænd,"

Den Kritik af Folkestyret, som A natole

Leroy-Beaulieu gjorde sig til Talsmand

for, fik en halv Snes Aar senere sin

videnskabelige Underbygning ved Socio-

logen Gustave Le Bons berømte Bog
om „Massernes Psykologi", Som et

Førsteforseg har denne Studie naturligvis

sine Mangler. Le Bon er ikke altid

grundig nok i sin Bevisførelse, og han

kunde have skaffet et større og mere

alsidigt Eksempelmateriale fra Historien.

1) Molinari: L'Evolution politique et la Revolu-

tion, 1884.
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Men „Massernes Psykologi" er skrevet

med klassisk fransk Klarhed og skre\-et

af en upartisk Iagttager, af en Mand,

der staar udenfor og ovenover alle Par-

tier, Formler og Doktriner. Det er en

suggestiv Bog, der opruller nye Per-

spektiver for Læseren og giver ham et

klarere Blik for mange politiske Fore-

teelser. Den har da ogsaa oplevet den

for en ikke-skønlitterær Bog usædvanlige

Succes at udkomme i 13 Oplag i Løbet

af ligesaa mange Aar.

Hvad forstaar vi ved en „Masse" i

psykologisk Forstand ? Le Bon forklarer

det saaledes: under visse givne Forhold

kan en Forsamling af Mennesker antage

et ganske specielt Præg derved, at de

enkelte Individers Personligheder midler-

tidig ophæves, og der opstaar en aande-

lig Fællesstrom, der gaar i én bestemt

Retning, en Art kollektiv Sjæl, der ganske

vist er af forbigaaende Karakter, men

som dog frembyder ganske iøjnefaldende

Ejendommeligheder. Naar Loven om den

„mentale Enhed" kan konstateres, fore-

ligger der en „psykologisk Masse". An-

tallet er derved uden Betydning. Nogle

faa Individer kan udgøre en „Masse",

og paa den anden Side kan et helt Folk

danne Masse, naar dets Aspirationer med
Styrke ledes i en bestemt Retning. Heller

ikke Individernes sociale og kulturelle

Niveau spiller nogen Rolle. Massen ud-

gør ikke, som Herbert Spencer mente,

€n Mellemproportional af dens Elementer,

men et nyt Produkt, hvis Egenskaber er

uafhængig af dets Bestanddele. Da de

i Intelligens mest forskellige Mennesker

ligner hverandre i Instinkter, Lidenskaber

og Følelser, og da netop disse alminde-

lige Sider at Karaktererne bringes i Kon-
takt i Masserne, vil en Beslutning om al-

mene Emner, taget af en Forsamling af

fremragende Mænd — Specialister paa

forskellige Omraader — blive nøjagtig

lig en Beslutning, taget af en Hob Igno-

ranter, hverken værre eller bedre.

Som Led i en Masse har Individet en

Følelse af Magt, som tillader det at følge

sine Instinkter; og det er saa meget

desto mindre tilbøjeligt til at tøjle disse,

som Følelsen af Ansvar ganske forsvin-

der, da Massen er anonym.

Det vigtigste Kendetegn for Massen er

dog dens stærke Modtagelighed for

Suggestion, idet den Enkeltes Evne til

fornuftmæssig Kritik forsvinder, og alle

Indtrj'k virker øjeblikkeligt smittende.

Hermed foiger naturligt en overordentlig

Lettroenhed, der forklarer den Lethed,

hvormed de usandsynligste Rygter og

Legender kan forplante sig. For Rets-

psykologien er Forstaaelsen af denne

Suggestionens Magt af den største Be-

tydning. Et Lig findes. En af Mængden
tror at genkende det, ledet paa \'ildspor

af en svag Lighed. Hans Forsikring

virker hypnotiserende, og hele Mængden
er rede til at sværge paa, at det er Liget

af den eller den. Saadanne Tilfælde

konstateres daglig. I Virkeligheden er

flere Menneskers samstemmende \'idnes-

byrd om, at de har set eller hørt et eller

andet, ganske værdiløse. Navnlig bør

man ikke bygge paa Udsagn af Kvinder

og Børn, da disse er særlig let paavirke-

lige af Indtrj^k. „Hellere maa man spille

Plat og Krone om Domfældelsen af en

Anklaget end afgøre den, som man saa

ofte har gjort, ved et Barns \'idnes-

b3Td."i)

Massen, der ikke nærer nogen Tvivl

^) Disse Overvejelser bringer ogsaa Le Bon til

at optage Fontenelles Standpunkt til Historien.

Historiebøgerne er ,. Fantasiberetninger om slet

iagttagne Kendsgerninger, ledsagede af Forkla-

ringer, der er lavede bag efter." Hvis Fortiden

ikke havde testamenteret os sine litterære og

kunstneriske Mindesmærker, vilde vi være absolut

blottede for virke' ig Viden om denne Fortid.
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om sine Meningers Rigtighed, og som

tillige er sig sin Styrke klart bevidst, maa

nødvendigvis være intolerant. Individet

kan finde sig i Modsigelse og Diskussion,

Massen aldrig. I offentlige Forsamlinger

modtages den mindste Modsigelse fra en

Talers Side øjeblikkelig med Brøl af

Raseri og voldsomme Skældsord, der

snart efterfølges af Haandgribeligheder,

hvis Taleren fortsætter. Her gør dog

Raceforskellighederne sig gældende. Hos

Angelsakserne er Følelsen af individuel

Uafhængighed stærkt fremtrædende; de

romanske Masser ejer kun Følelsen af

den enkelte Sekts kollektive Uafhængig-

hed med Trang til øjeblikkeligt og med

Vold at tvinge alle Dissidenter ind under

deres Tro. Hos de romanske Folk har

Jakobinerne fra alle Tider aldrig kunnet

hæve sig til nogen anden Opfattelse af

Friheden.

Altid rede til at gøre Oprør mod en

svag Autoritet bøjer Massen sig slavisk

for en stærk Myndighed. Hvis Autori-

tetens Magt er periodisk, svinger Massen

mellem Anarki og Trældom. Men Mas-

sen har tillige dybt rodfæstede konser-

vative Instinkter. Den foretager under-

tiden voldsomme Revolutioner for at for-

andre sine Institutioners Navne, men det

er kun paa Overfladen, at disse i Race-

ejendommelighederne bundende Forhold

ændres. Masserne har i Virkeligheden

en fetischitisk Respekt for Traditionerne.

Uden at forstaa dette forstaar man over-

hovedet vanskeligt Folkerevolutionernes

Historie.

Masserne ledes af Instinkter, ikke af

Ræsonnementer. Deres Ræsonnementer

er i hvert Fald af den mest primitive

Art; de bestaar i Sammenstilling af

grundforskellige Ting, der kun har over-

fladisk Lighed, og i en øjeblikkelig Ge-

neralisering af specielle Tilfælde. Saa

snart et Individ bliver Led i en Masse,
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synker han flere Grader i Civilisation,

han bliver en Barbar med primitive

Væsners Voldsomhed, Spontanitet og Be-

gejstring. Massens Handlinger kan blive

forbryderiske eller heroiske ; det afhænger

af, i hvilken Retning den ledes.

Massens Overbevisninger antager Ka-

rakteren af blind Underkastelse, vild In-

tolerance og voldsom Trang til Propa-

ganda, med andre Ord: de antager en

religiøs Karakter. Om de store Ledere

at Folkesjælene hyldes med Altre eller

med Statuer, saa er den Kultus, Mas-

serne viser dem, i Grunden den samme.

Aldrig har Masserne haft flere Fetischer

end i det sidste Aarhundrede, da de ikke

mere vil høre Tale om Religion og Gud-

dom. Kun Navne og Former ændres,

Grunden bliver den samme.

De Faktorer, der bestemmer Massens

Opfattelser, er dels fjærnere, dels nær-

mere. Til de første hører Race, Tradi-

tion og saa selve Tiden, der ophober

disse mægtige Lag af fossile Tanker,

hvoraf en Tidsalders Ideer fødes. Der-

imod spiller politiske og sociale Institu-

tioner ikke den Rolle, man plejer at til-

lægge dem. Der gives ingen Forfat-

ninger eller sociale Forhold, der er gode

eller slette i sig selv; deres Værd beror

paa, om de passer til en given Tid og

et givet Folk. Det er et Folks Karakter

og ikke dets Regeringsform, der bestem-

mer dets Skæbne.

De nærmere Faktorer er Billeder, Ord

og Formler, navnlig Illusioner, i ringe

Grad Erfaringer og slet ikke Fornuft-

grunde. Filosofien har ikke kunnet byde

Masserne et lokkende Ideal, og da de

kræver Illusioner for enhver Pris, vender

de sig instinktmæssig til de Retorer, der

byder dem saadanne. Naar Socialismen

er saa mægtig i vor Tid, er det, fordi

den er den eneste Illusion, der endnu er

levende. Dens Svaghed i Forhold til de
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religiøse Lærdomme er, at den lover et

Lykkeideal her paa Jorden; Illusionerne

vil da briste ved det første Forsøg paa

Idealets Virkeliggørelse.

Erfaringen viser ogsaa, at en Masse-

Leder ikke maa bruge Logik. Den trætter

og den begejstrer ikke. Ved Billeder og

Ord og idelig gentagne Forsikringer

uden Beviser hypnotiseres Masserne, og

Lederen opnaar den Prestige, som gør

hans Herredømme over Sindene absolut

og udelukker enhver Kritik.

Massernes Meninger er af dobbelt Art,

dels de dybt rodfæstede, hvorpaa en hel

Civilisation hviler (FeudaUankcn, de

kristne Ideer, i vor Tid Nationaliietsprin-

cipet og de sociale og demokratiske Ideer),

dels de flygtige, hurtigt skiftende (Ro-

mantisme, Naturalisme, Mysticisme o.s.v.).

I vore Dage er Mængden af de flygtige

Anskuelser større end nogensinde, dels

fordi de gamle Trossætninger er svæk-

kede og ikke længere kan give de flyg-

tige Ideer en bestemt Retning, dels fordi

Pressens Udbredelse bringer de mest

modsatte Opfattelser ud i Masserne.

Derfor kan hverken store Forfattere eller

Statsmænd længere beherske den offent-

lige Mening; de første har mistet deres

Indflydelse, og de sidste maa følge Strøm-

men. Det er Tidernes Tegn, at Konger,

Kejsere og Paver i vore Dage lader sig

interviewe for at forelægge deres Tanker

for Massernes Dom. I en ikke fjærn

Fortid gav en almindelig Grundanskuelse

endnu en bestemt Orientering paa alle

Omraader. En Monarkist vidste bestemt,

at Mennesket ikke nedstammede fra

Aberne, og en Republikaner vidste lige-

saa bestemt det modsatte.

Den Bortsmuldren af alle Overbevis-

ninger, som konstateres i vore Dage, er

et Dekadencens Tegn. Men vi tør ikke

beklage den ; thi hvis en enkelt Opfattelse

nu havde Prestige nok til at slaas fast.

vilde Massernes nuværende Magt give

den en saa tyrannisk Vælde, at al fri

Diskussion for lang Tid var afsluttet.

Le Bon anvender nu Resultaterne af

sine Studier paa de politiske Forhold.

Hvad først Vælgermasserne angaar, saa

frembyder de de for alle heterogene

Masser fælles Træk: ringe Evne til Ræ-

sonneren, Mangel paa Kritik, Irritabilitet,

Lettroenhed og Tilbøjelighed til at sim-

plificere. Bag deres Beslutninger ser

man Ledernes Indflydelse og den Rolle,

som F'orsikringer, Gentagelse, Prestige og

Suggestion spiller.

Valgkandidaten maa først og fremmest

besidde Prestige. Ord og F'ormler er

hans bedste Midler. Udtryk som „den

inlame Kapital", .,elendige Udbyttere",

„den ærlige Arbejder", „Rigdommens

Socialisering" o. s. v. gør endnu god

Virkning, selv om de er lidt slidte. Men
den Kandidat, der kan finde en ny For-

mel, som er tilgavns blottet for bestemt

Mening og derfor kan svare til de for-

skelligste Ønsker, er sikker paa et hel-

digt Resultat.

Hvad Fornuftgrunde angaar, kan kun

den, der aldrig' har læst et Referat fra

et Vælgermøde, gøre sig Illusioner om
deres Virkning. Man udveksler For-

sikringer, Skældsord, undertiden Næve-

slag, men aldrig Fornuftgrunde. Hvis

der opstaar et øjebliks Tavshed, betyder

det, at en umedgørlig Deltager vil til at

stille Kandidaten et af disse generende

Spørgsmaal, der altid morer Tilhørerne.

Men det varer ikke længe, før hans

Stemme drukner i Modstandernes Hyl.

I sin farligste Skikkelse viser Masser-

nes Magt sig i Komitéer, Klubber, Sj^n-

dikater, og hvad saadanne politiske Ud-

valg ellers hedder. De repræsenterer

Tyranniets mest upersonlige og derfor

mest undertrykkende Form. Da Komi-

téernes Ledere formodes at tale og
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handle i en Sammenslutnings Navn, er

de fri for alt Ansvar og kan tillade sig

alt. Værre Despotisme end den, som

Revolutionens Komitéer udøvede, kan

ikke tænkes.

Massernes Stemmeret er Middelmaa-

dighedens Herredømme. Den har kostet

Frankrig flere Invasioner, og med Soci-

alismens Triumf vil Folkesuverænitetens

Luner sikkert blive endnu kostbarere.

Men disse Indvendinger taber praktisk

set deres Kraft, naar man betænker den

uovervindelige Magt, der ligger i de til

Dogmer omformede Ideer. Man disku-

terer ligesaa lidt med Massernes Tros-

sætninger som med Cykloner. Talere

og Forfattere omtaler i vor Tid Folke-

suveræniteten med en Ærefrygt og Smi-

ger, som Ludvig XIV ikke har kendt

Mage til.

En Begrænsning af Stemmeretten vil

ingenlunde forbedre Massernes Afstem-

ning, thi som „Masse" er Menneskene

altid ens, og 40 Akademikeres Stemme
vil, naar det drejer sig om almene

Spørgsmaal, ikke blive et Haar bedre

end 40 Vandbæreres. Overfor de sociale

Problemer, hvori der indgaar saa mange

ubekendte Faktorer, er alle Ignoranter

lige.

Parlamentarismen svarer til den psyko-

logisk fejlagtige, men almindelig aner-

kendte Idé, at mange Mennesker i For-

ening er langt bedre i Stand til at træffe

en klog og uhildet Afgørelse af en given

Sag end et ringe Antal. Et af de par-

lamentariske Forsamlingers mest frem-

trædende Kendetegn er deres Tendens

til at løse de mest indviklede sociale

Problemer ved de simpleste abstrakte

Principer, der dog naturligvis er forskel-

lige efter de forskellige Partier. Parla-

mentsmedlemmerne er under stadig Sug-

gestion af deres Partiførere — undtagen

paa de enkelte Punkter, hvor deres lo-

kale Interesser kommer i Forgrunden.

I Virkeligheden repræsenterer Parlamen-

tets Afstemninger kun en ringe Minori-

tets Stemmer. Ogsaa her virker Føreren

ved stadige Forsikringer uden Bevis og

ved letfattelige Billeder, indrammede i

meget grove Ræsonnementer. Det gæl-

der selv det engelske Parlament, det

mest overlegne af alle Parlamenter. „Vi

kan stadig", siger den engelske Filosof

Maine, „læse Underhusdebatter, hvori

hele Diskussionen bestaar i at udveksle

meget svage Almindeligheder og meget

voldsomme Personligheder. Paa et ægte

Demokratis Indbildningskraft frembringer

denne Art almindelige Formler en vid-

underlig Virkning. Det vil altid være

let at faa en Masse til at akceptere ge-

nerelle Paastande, der fremføres i gri-

bende Udtrj^k, selv om de aldrig er

blevne beviste og maaske slet ikke lader

sig bevise."

For Føreren selv er det mere skade-

ligt end gavnligt at være intelligent og

kundskabsrig; thi Forstaaelsen af Tin-

genes sammensatte Natur gør overbæ-

rende og afsliber den Skarphed og Vold-

somhed i Overbevisningen, som er nød-

vendig for en Apostel. De store Folke-

ledere fra alle Tidsaldere har været

jammerligt bornerte, og det er netop de

mest bornerte, der har udøvet den største

Indflydelse.

Parlamentsforsamlingerne er dog ikke

altid „Masser". De ^an skabe udmær-

kede Love; men disse er da altid En-

keltmands Værk. Saadanne Love bliver

først ødelæggende, naar en Række uhel-

dige Ændringsforslag gør dem til et

kollektivt Arbejde.

Til syvende og sidst mener Le Bon
alligevel, at det parlamentariske System

er det relativt bedste, man er naaet til.

Det frembyder „kun" to alvorlige Farer,

tilføjer han med den overbeviste Pes-
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simists stoiske Sindsro ; den ene er Bort-

ødslen af Finanserne, den anden er den

stigende Indskrænkning i den individuelle

Frihed. Hvad det første Punkt angaar,

oplyser „Economiste" f. Eks., at der

alene i Aaret 1895 i Frankrig er vote-

ret 90 Millioner til Lokalbaner uden

nogen almindelig Interesse for Landet.

Andre store Udgifter, der skjaldes Hen-

synet til Vælgerne, er bl. a. Loven om
Arbejderpensioner, der snart vil koste et

aarligt Minimum af 165 Mill. ifølge Fi-

nansministeren og 8(J0 Mill. ifølge Aka-

demikeren Leroy-Beaulieu. Den stadige

Forøgelse af saadanne Udgifter maa nød'

vendigvis føre til Fallit. Mange Lande

i Evropa (Portugal, Spanien, Grækenland,

Tyrkiet) er naaede saa vidt, andre vil

snart komme dertil. Forøvrigt bereder

Krigene, Socialismen og de økonomiske

Kampe os ganske andre Katastrofer, og

i den almindelige Opløsnings Tid, hvori

vi er indtraadte, maa vi finde os i at

leve fra Dag til Dag uden at spekulere

over Fremtiden.

Begrænsningen af den personlige Fri-

hed er Følgen af de utallige, altid ind-

skrænkende Love, hvis Konsekvenser

Parlamenterne med deres doktrinære Aand
ikke kan forudse. Dels paalægges der

Individet Tvang, snart paa det ene,

snart paa det andet Omraade, hvor han

før var ganske frit stillet, dels begrænser

de stadig tungere offentlige Byrder mere

og mere hans Frihed ved at formindske

den Del af hans Indtægter, som han

kan raade over efter Behag, og forøge

den Del, der berøves ham for at udgives

efter Myndighedernes Behag. Disse Myn-
digheders Magt stiger i samme Forhold,

som Individets Frihed aftager. Efter-

haanden mister Individet al Energi og

Spænstighed og bøjer sig villigt under

Aaget, og Staten bliver en almægtig Gud.

Denne gradvise Indskrænkning af al Fri-

hed trods en vis ydre Ubundenhed, der

giver en Illusion af Frihed, er et af de

sikre Symptomer paa det Forfald, som
ingen Civilisation har kunnet undgaa.

„At gaa fra Barbariet til Civilisationen,

jagende efter en Drøm, og derpaa at

gaa i Forfald og dø, naar denne Drøm
har tabt sin Kraft, det er Kredsløbet i

et Folks Liv." Med disse Ord afslutter

Le Bon sin tankerige, om end lidet

trøsterige Bog.

IL

.At Spørgsmaalet om Demokratiets og

Parlamentarismens Væsen og Værdi særlig

er blevet drøftet i Frankrig, er ikke noget

Tilfælde. Paa den ene Side har den

franske Aand endnu ikke mistet den

Evne til aarvaagen Kritik, som udgjorde

dens Styrke i Pierre Bayles og Voltaires

Aarhundrede; paa den anden Side teg-

ner Udviklingen sig netop i Frankrig

skarpere og tydeligere end i andre Lande,

hvor Nedgangen i det parlamentariske

Liv i og for sig er ligesaa stor. Den

parlamentariske Korruption i Portugal,

de mærkelige Tilstande i Italiens offent-

lige Liv, som Nasi- Affæren har givet

Indblik i, de periodiske Skændescener og

Slagsmaal i østerrigs og Ungarns Folke-

repræsentationer, alt det kunde tildels

forklares ved Henvisning til mangelfuld

eller uensartet kulturel Udvikling, skarpe

nationale Modsætninger o. s. v. I Frank-

rig findes der ingen saadanne forvirrende

Momenter ; Nedgangen og dens Aarsager

lader sig uden Vanskelighed analysere.

I en Aarrække har man snart i det

ene, snart i det andet franske Tidsskrift

kunnet finde Enqueter til Belysning af

den „parlamentariske Krise". I 1904

æskede „Revue bleue" en Del fremra-

gende Mænds Mening om, hvorfor „den

intellektuelle Elite" var forsvunden fra

Parlamentet, hvorfor Frankrigs folke-
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kaarne Mænd ikke længer i deres Midte Vanskeligheder, og der kun var Tale

talte Personligheder som Royer-CoUard, om at spare — havde tildelt sig selv en

Benjamin Constant og Chateaubriand i Diætforhøjelse fra 9(X)0 til ISCXX) Francs

Restaurationsperioden eller som Victor og derved betynget Staten med en ny

Cousin, Villemain, Guizot, Lamartine og

Victor Hugo under Julimonarkiet. Den

bekendte sociologiske Forfatter Fouillée

besvarede Spørgsmaalet paa følgende

Maade: „Faren ved vor Tids Demokrati

er, hvad Balzac kaldte for „Mediokratiet".

Eller rettere, Faren er Aristokratiets Mod-

sætning, de Daarligstes Herredømme,

„Kakistokratiet". Faren ligger endvidere

i den overdrevne Specialicering af Be-

skæftigelsen med Politik i Hænderne paa

Udgiftspost paa 6 Millioner. Forhøjelsen

blev vedtaget — ifølge „Journal des

Debats"' Udtryk — „paa staaende Fod,

i 5 Minuter, i den velberegnede Larm i

Begyndelsen af et Møde, uden at være

indskrevet paa Dagsordenen, uden fore-

løbig Beretning, uden Diskussion, i den

diskrete Dunkelhed, som bedre passer

for Indbrudstyve end for Repræsentanter

for et stort Demokrati." Denne Begiven-

hed gav Anledning til en Del sporadiske

„Politikerne", som omdanner en rent Tilkendegivelser af Vælgernes Uvilje,

moralsk Mission til et indbringende hvad der dog ikke forhindrede, at næsten

Haandværk. . . . Den saakaldte almin- alle følgende Suppleringsvalg faldt ud til

delige Valgret, som vi er velsignede med, Majoritetspartiernes Fordel ; Vælgerne be-

og som kun er en partiel, uforholdsmæs- tragtede aabenbart Parlamentarikerne af

sig, anarkisk og formløs Valgret, bort- alle Partier som omtrent lige stærkt

rydder næsten alt, hvad der ikke er kompromitterede ved Affæren. De De-

lokal Interesse, Standinteresse og indivi- puterede fik siden den Dag øgenavnet

duel Interesse. Den tenderer henimod at „les Quinze Mille".

blive en Styrelse, der smykker sig med I de franske Blades Spalter drøftes

Massernes Navn, men som repræsenteres næsten daglig Muligheden for en Reform

af nogle Førere og Udbyttere, der alene af Parlamentet. I Almindelighed samler

sidder inde med den virkelige Magt."

Fouillée vil have Antallet af Parlaments-

medlemmer indskrænket, han vil have

Deputerede for de store, naturlige Ho-

veddele af Landet ved Siden af de De-

Kravene sig om F'orholdstalsvalg, Liste-

afstemning og Indskrænkning af de De-

puteredes Antal — hvorved man vil ind-

vinde en Del af de Summer, der gaar

med til Diætforhøjelsen. For nylig har

puterede for Kresene, og han vil have baade „Revue" og „Revue hebdomadaire"

Senatet gjort til en Repræsentation for,

hvad han kalder „de store Funktioner i

den sociale Organisme." Med det sidste

tænker han aabenbart paa en moderni-

seret Form for den korporative Repræ-

aabnet Enqueter om den parlamentariske

Krise. Nu maa det vel indrømmes, at

en Enquete i Reglen giver et ensidigt

Billede af de Forhold, man søger belyste,

fordi vedkommende Organ jo selv væl-

sentation, en Tanke, som i den sidste ger, hvem det vil henvende sig til. Men

Tid er begyndt at vinde Tilhængere.

Efterhaanden er Klagerne over Deka-

dencen blevne bestandig hyppigere og

stærkere i Frankrig, navnlig efterat de

Deputerede i 1906 — paa et Tidspunkt,

i hvert Fald er det her en Række be-

tydelige Mænd fra forskellige republi-

kanske Lejre, der istemmer det kendte

Litani, om. end i forskellige Tonearter,

Mænd som Paul Leroy-Beaulieu, Ray-

hvor det stigende Budget voldte de største mond Poincaré, Victor Margueritte,
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Marcel Prévost, Emile Faguet, Profes-

sor Georges Renard m. fl. i „Revue",

og i „Revue hebdomadaire" Deputerede

som Aynard og den tidligere Minister

Pierre Baudin, Socialisten Foiirniere

o. s. V.

Grundigt og med megen Præcision

resumerer Poincaré Ulemperne ved den

franske Parlamentarisme og ant^'der

samtidig de Veje, som han mener, at

man bør gaa for at udbedre Lovgiv-

ningsmaskineriet. Valgsystemet genspej-

ler ikke Nationen, men snarere den ty-

ranniske Vilje hos nogle Provinskomitéer.

Listeafstemningen er ikke tilstrækkelig

til at befri de Deputerede for deres lokale

Slavelænker; først naar Forholdstalsvalg

og Indskrænkning af de Deputeredes

Antal kommer til, fanr man Kamre, der

ikke er en Karikatur af Nationen. „Men
selv naar disse Reformer, hvis Vanske-

ligheder jeg ikke overser, var gennem-

førte, hvor mange Laster stod der da

ikke endnu tilbage at udrydde af den

parlamentariske og guvernamentale Mo-
ral! Man har forvandlet det politiske

Mandat til en rigt lønnet Profession, man
har opfundet Retræteposter for Senatorer

og Deputerede. Det offentlige Liv ten-

derer henimod at blive et Monopol for

nogle faa. Hvis man ikke tager sig

iagt, vil der lidt efter lidt opstaa en

Kløft mellem Landet og Kamrene. Man
maa rive Politiken ud af Hænderne paa
Politikerne, thi hvis disse lægger helt

Beslag derpaa, vil Frankrig tilsidst faa

Afsmag for de parlamentariske Friheder,

og de cæsariske Instinkter vil genvækkes.
Jeg har hørt udmærkede Republikanere

hævde, under Indtryk af Sygdommens
Tiltagen, at man burde fastsætte en vis

Tid, hvorefter Senatorer og Deputerede

ikke mere maatte genvælges. Uden at

gaa saa vidt kunde man dog i det

mindste betage Parlamentssamlinaierne

den Karakter af Permanens, som gør Ud-

ø\'elsen af Mandatet til det mest bundne

af alle Erhverv. Kamret vilde anse sin

Dag for spildt, hvis det ikke havde holdt

Møde i flere Timer i Hede og Støj for

at udarbejde en eller anden Lov. Som
om der paa det politiske, sociale og fi-

nansielle Omraade var Anledning til en

vedvarende Lovgivning, og som om
Folkets Udvikling krævede nye Regula-

tiver hver Dag!"

De allerfleste af Bidragsyderne til disse

Enqueter holder stærkt paa Forholdstals-

valgmaaden. Det er det lokkende Fata

Morgana for alle, der ønsker politisk

Retfærdighed. Nu blev der, som „Times"'

Korrespondent i Paris meddeler, gjort

F'orsøg med denne Valgmaade ved de

kommunale Valg i Maj 1908 i Byerne

Reims, Douai og Toulouse. Alle disse

Steder førte den til en Koalition mellem

de kollektivistiske Socialister og de Kle-

rikale af yderste Højre, som ikke var

stærke nok til at øve nogen Indflj^delse

uden Hjælp fra et andet Parti. Ganske

vist blev det naturstridige Samarbejde

mellem de mest yderliggaaende Fløje

ikke kronet med Held, skønt Jaurés selv

i Toulouse traadte i Skranken for den

reaktionær-revolutionære Liste; men Be-

givenheden S3'nes at skulle bestyrke Pes-

simisterne i den Tro, at ethvert Forsøg

paa at skabe nye politiske Garantier er

haabløst, fordi der altid vil aabne sig

Udveje til Misbrug, og disse Udveje altid

vil blive fundne og udnyttede.

Men i hvert Fald kan den Bevægelse,

der er rejst i Frankrig mod Parlamen-

tarismen, ikke dø hen uden at efterlade

sig Spor, „Navnet Deputeret er kom.met

fuldstændig i Miskredit (i Frankrig),"

skriver et frisindet tysk Ugeblad, det

Miinchen'ske „Allgemeine Zeitung", „og

den, der opstiller sig som Kandidat, maa
tinde sig i, at Størstedelen af den saa-
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kaldte offentlige Mening ikke ser andet

i hann end en politisk Stræber, der vil

fiske Vælgere ved uopfyldelige Løfter for

at naa til Indflydelse, Magt og Rigdom

paa Folkets Bekostning og ved Bestikke-

lighed. At andre Bevæggrunde kan

drive nogen til at kandidere, tror ingen,

der ikke vil regnes for en ren Dumrian.

Selvfølgelig har ogsaa Pressen, der be-

standig dristigt tillægger Modkandidaten

de mest urene Motiver, sin Skyld i denne

Folkeopfattelse af den Deputerede, som
efterhaanden er bleven historisk. Det

vilde være vanskeligt nøje at fastslaa, i

hvilken Grad denne Forestilling dækker

Virkeligheden. Langt væsentligere er

imidlertid den Kendsgerning, at den

nævnte Folkeopfattelse, i Stedet for at

virke revolutionerende paa den offentlige

Samvittighed, snarere har afstumpet In-

teressen for de politiske Sager og skabt

en skeptisk Ligegyldighed, der ikke iagt-

tages uden Bekymring af indsigtsfulde

Politikere." Denne fremadskridende Lige-

gyldighed giver Bloc-Partiernes Førere

Anledning til Uro, fortsætter Bladet,

„thi det er ikke Tilfredshedens Ro, men
forekommer dem at være Stilheden før

Stormen."

I Tyskland findes som bekendt ingen

Parlamentarisme i dette Ords snævrere

Betydning. Udviklingen er her ikke paa

langt nær saa vidt fremskreden som paa

den anden Side af Rhinen. Og dog har

de sidste Aaringer beriget det tyske

Sprog med det nye Ord „Parlaments-

verdrossenheit". Rigsdagen staar for

mange som en bestandig arbejdende

Talekværn eller som en Scene, hvor det

for Aktørerne mere gælder om at spille

deres Rolle vel for det store Verdens-

publikum end om at udrette noget posi-

tivt. Og er man først „parlamentsmode".

føres man let til, hvad Werner Sombart

kalder „Antipolitik", Denne Berliner-

Professor i Statsvidenskab har for ikke

længe siden vakt en vis Opmærksomhed
ved en Artikel i „Morgen", hvori han

fremsætter sine Tanker om dette Æmne.
Han fordømmer ikke al Interesse for det

offentlige Liv ; man kan jo ogsaa „uden-

for den politiske Trædemølle" lægge sig

i Selen for social Reform, Jordbundsre-

form, Fiskekultur eller Biavl. Man skal

heller ikke helt ignorere den egentlige

Politik ; særlig vigtige Begivenheder bør

vel behandles i Pressen, men partiløst.

Men et virkelig partiløst Blad eller Tids-

skrift har ikke hidtil eksisteret. „Der er

saaledes mange Blade, der kalder sig

upartiske, men som vilde blive forfær-

dede, hvis man tvivlede om deres gode

monarkistiske eller nationale Sindelag.

Det er den samme Upartiskhed, som f.

Eks. vort Undervisningsvæsen repræsen-

terer, naar det altid stiltiende forudsætter

den Sætning: „men naturligvis, en So-

cialdemokrat kan vi ikke bruge." Det

er den Art Forudsætningsløshed, som
Katolikerne har gjort til en Videnskab:

fri Forskning, men en Forskning, der

dog har at gøre Holdt foran visse be-

stemte Dogmer. For den virkelig upar-

tiske Iagttager gives der heller ikke i

det politiske Liv saadanne Selvfølgelig-

heder." Werner Sombart mener, at da

man nu en Gang regeres af en bestemt

Kaste, og Magtmidlerne altid er stærkest

hos de Regerende, vil Idealet for Preus-

sen-Tyskland — i hvert Fald under

de nuværende Forhold — være noget i

Retning af en oplyst Despotisme.

Desværre er den oplyste Despotisme

jo ikke nogen Regeringsform, der lader

sig etablere ved Hjælp af Paragrafer.

Men Ræsonnementet er klart nok: naar

vi alligevel skal have Despotisme, maatte

den saa dog i det mindste være oplyst!

Og Despotismen kommer man nu en

Gang ikke udenom, hverken i parlamen-
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tar'ske eller ikke-parlamentariske Stater.

„Det repræsentative Demokrati er", skri-

ver Professor Rehm i sin „Allgemeine

Staatslehre" (Lpz. 1907, Sammlung Go-

schen Nr, 358), „et Partiherredømme, et

i Realiteten absolut Valgmonarki paa

(Legislatur-)Perioder, et periodisk Dik-

tatur. . . . Den herskende Partifører er

i Virkeligheden fri for alt Ansvar overfor

Folkerepræsentationen. Enhver Ytring

af Mistro mod og enhver Kontrol med

ham medfører Fare for Kabinettets Til-

bagetræden og dermed den Risiko for

Partiet, at det kan miste Herredømmet.

Ministerkrisen er tillige Majoritetskrise.

. . . Selv fra Frankrig kommer der ikke

sjældent Klager over Tilsidesættelsen af

al parlamentarisk Kontrol med Statshus-

holdningen o. s. v. Den moderne franske

Konsejlspræsident er mægtigere, end den

absolute Monark i det gamle Frankrig

var.

"

Endog i England, Parlamentarismens

Arnested og Frihedens højtbesungne

Hjem, begynder en lignende Opfattelse

at gøre sig gældende. En engelsk hi-

storisk Forfatter, Sidney Lo7v, har skre-

vet en Bog om „Underhusets Forfald",

hvori han hævder, at Underhuset kun af

Navn er en lovgivende Forsamling. I

Virkeligheden er det Ministeriet, der giver

Lovene. Ministeriet behersker ikke blot

Minoriteten, hvem det med Krigens Ret

berøver enhver Plads og fordømmer til

fuldstændig Ufrugtbarhed, men ogsaa

Majoriteten, til hvem det stiller Kabinets-

spørgsmaal, og som maa tage alle Fa-

rerne ved et Nyvalg paa sin Kappe,

Ministeriet har tilrevet sig Retten til det

legislative Initiativ. Forslag af alminde-

lige Underhusmedlemmer er for det

meste ganske virkningsløse, da de pri-

vate Medlemmer berøves deres Ret ved
Bestemmelserne om „Afslutning", der

kan udvides til en fuldstændig Tidsind-

deling for en Lovs enkelte Afsnit, og

lignende Midler, som Husets Praksis

raader over. Underhuset føler sig skuffet

ved denne Udelukkelse af Privatinitiativet,

som ligger enhver Englænder i Blodet,

og det er tillige udpint ved Overan-

strængelse. Underhuset ligner en Damp-
hammer, der hæver og sænker sig paa

samme Maade for at knuse et Æg og

for at sønderbryde en Panserplade. Man-

dag stemmer Huset om Krig og Fred

eller om et Felttog i Afrika, Tirsdag

maaske om en Sporvogn i Camberwell

eller et Gasværk i Gravesend. Snart

stemmer det om noget, som angaar en

Landsby, snart om, hvad der afgør

Millioners Skæbne. I denne dampma-
skineagtige Forretningsgang, som Dag

og Nat holder Premierministeren i Aande,

som oprivende og kraftfortærende varer

ved et halvt Aar igennem, forbruges og

forsvinder Individualiteten. Et fremra-

gende Parlamentsmedlem, Lawson Wal-

ton, har truffet det rette, da han sagde:

„Konstitutionen har ophørt med at være

en Parlamentsregering, den er bleven til

en Kabinetsregering.

"

Der hersker saaledes rundt om i Ev-

ropa i ret vide Krese megen Skuffelse

over det Resultat, som de stolte Friheds-

drømme har bragt. Den politiske Frihed

har vist sig at være et Blændværk, og

den personlige, statsborgerlige Frihed er

i stigende Grad udsat for Indskrænk-

ninger. Ikke blot tvinges den Enkelte

til at yde stadig flere Ofre af personlig

og økonomisk Art til Formaal, ved hvilke

han kun af Navn har Medbestemmelses-

ret, men man har ogsaa i den senere

Tid i Lande med saa grundforskellig

statsretlig Opfattelse som Frankrig og

Preussen set Folkerepræsentationerne

blive brugte til Gennemførelse af Love

(franske Kirkelove, preussisk Polaklov),
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der synes at stride mod den almene

Retsbevidsthed.

Monarkdespotismen blev afløst af Par-

lamentsdespotisme, og denne er ifærd

med at omdannes til Ministerdespotisme.

Frankrig staar paa Overgangen; almin-

deligvis tillægger man her Majoriteten

den virkelige Magt ^). England har fuld-

byrdet Forandringen. Vi befinder os

*) „Det er Kamrene, som regerer og styrer;

hverken Justitsen eller Administrationen undgaar

deres Almagt, mod hvilken der ikke eksistere

nogen Garanti for Individets Frihed og Rettig-

heder. Vi har simpelthen erstattet en Enkelts

Cæsarisme med en Art kollektiv Cæsarisme."

aabenbart midt i en Udvikling, hvis

fremtidige Forløb vi ikke kan overskue.

Og Udviklingens Lov vil vise sig stær-

kere end den Dogmatisme, der tror den

hellige Parlamentarismes Form fastslaaet

for Tid og Evighed. Maatte da denne

Udvikling føre os Skridt for Skridt hen-

imod en Statsordning, der kan gengive

Personligheden og Dygtigheden den Ind-

flydelse, som de under de demokratiske

Nivelleringsbestræbelser kun har opnaaet

af og til — ved en Fejltagelse!

(„Temps" 1. Juni 1908 i Tilslutning til en Artikel

af Fourniére).
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SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

Den amcriftanshe ipetroleuniøhon^e Jobn E). IRochefcllcr er ifthe blot 5en

rløestc af amcrihay cTrusts/IIMllionxrer, men ^en nie^t run^^baan^e^e at Jor*

&enø jFHantropeu: man regner, at ban bar bortssharnhet over 6\2V 1bunJ)re&e /IRll=

Itoner IRroner i velgcren^e iS»iemeC». H^an vil nu i ølne /iRemoirer, gom vort

G;i&øøftritt bar siluet sig Eneretten til i Banmarh og iRoriie, fortælle om sit

Xivsværh, sit Syn paa &e store Cruster, sin Opfattelse af jfilantropi, sin

jfolelse for XanMiv og Sport osv. 2>e amerihanshe Crust=le(?ere er i &en

mo&ernc amerikanske literatur bleven shil^re^e ui>en Shaansel: ber bar vi

for forste (3a\\g et ÆSilleDe teønet af en blan^t Dem selv og vel Den betyDclig*

ste. 1l3ans /iRemoirer vil blive læste me5 C>en interesse, som shvl^es ihhc

blot jfremstilliniKn af, bvorleDes ban blev UerDcns rifjeste privatmanD, men
et af &e mærkelitiste sociale jfænomener i Det moDerne UerDensliv. iRær*

værenDe 3forste=1\apitel iiiDebolDer en IRæhhe inMcDenDe JBemærhninger som
TUDganøspunhter for SlnlDrincien af bam selv oii bans UirhsombeD. E)e føl*

øcnDc Ibefter vil brincie .tSeretnnmen om bans Xiv og lpennc = 1RiDs af De

mærhelige personllgbeDer, ban moOte.

DER kommer som oftest i ethvert Men- mig ind nu.

neskes Liv en Tid, hvor han føler Lyst forekom mig

til at genopleve i Erindringen alle de store og de staar

og smaa Begiv-enheder, der til-

sammen har udgjort hans Ar-

bejde og hans Glæde.

Paa en regnfuld Morgen som

denne, da der ikke kan være

Tale om at spille Golf, føler

jeg mig fristet til at optræde

som en ældre, snaksom Mand

og fortælle om et og andet,

som er hændt i et virksomt

Liv, om Mennesker og For-

hold. Jeg har staaet i For-

bindelse med de mest interes-

sante Folk, som vort Land har

fostret , især Forretningsfolk
;

Mænd, som har hjulpet godt

med til al opbygge de forenede

Staters Handel, og som har

gjort deres Frembringelser be-

kendt over hele Verden. Alle

disse Hændelser, som falder d , . „ •
, a amRocketcUeri ii Aars Alderen.

== 56

da jeg skal til at skrive om dem,

den Gang meget betydningsfulde,

endnu ganske klart for min Er-

indring. Man kan disputere

om, hvorvidt det er rigtigt,

at en Mand foreholder Offent-

ligheden, hvad han betragter

som sine private Affærer, eller

om han skal forsvare sig selv

mod Angreb. Hvis man taler

om sine Erfaringer, føler Folk

sig fristede til at beskylde En

for Selvglæde, og hvis man

tier stille, vil det vise sig at

være endnu vanskeligere at

imødegaa de Slutninger, som

drages heraf om Ens Fejltrin;

det vil i saa Fald blive sagt,

at man ikke er i Stand til at

fremkomme med et ordentligt

Forsvar.

Jeg har ikke haft den Vane

at paatrænge mig Offentlighe-

den med mine Affærer, men
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John D. Rockefeller med sit Barnebarn.
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naar min Familie og mine Venner ønsker

en Fremstilling, som kan belyse forskellige

Forhold, der er blevne en Del diskuteret,

saa har jeg indset det rimelige i, at jeg

bøjer mig for deres Vilje, og jeg vil da

ganske ligefrem genfortælle de Begivenheder,

som har gjort Livet tiltrækkende for mig.

Saa er der endnu en Grund for mig til

til at tale. Hvis blot en Tiendedel af de

Ting, som er blevet sagt om mig, er sande,

saa er der Snese af dygtige og samvittigheds-

fulde Mennesker, som har staaet i Forbindelse

med mig, og hvoraf mange er døde, som

har gjort sig skyldige i alvorlige Misgreb.

For mit eget Vedkommende havde jeg

bestemt mig til ikke at omtale noget i det

Haab, at Sandheden efter min Død efter-

haa.iden vilde komme for en Dag, og at

Eftertiden vilde udøve streng Retfærdighed.

Men der er dcg visse Ting, som jeg finder

det rigtigt, at jeg, medens jeg endnu er i

Live, belyser fra en ny Side, da jeg er

overbevist om, at de ikke er bleven fuldt

forstaaet. Alle disse Ting knytter sig til

Minderne om Folk, som er døde, eller til de

endnu levendes Liv, og det er kun rimeligt,

at Offentligheden har nogle førstehaands

Kendsgerninger at bygge paa, naar den skal

afsige sin Dom.

Petroleumsselshahet Standard.

Det skulde gaa mærkeligt til, dersom der

ikke i ethvert større Foretagende skulde

findes enkelte Mænd, der gav Anledning

til Kritik enten i Forbindelse med sin For-

retningsvirksomhed eller i sit private Liv.

Selv i et forholdsvis mindre Foretagende er

det saa at sige ugørligt at holde igen paa

denne eller hin overdreven pligtopfyldende

Mand, hvis Higen og Tragten kun gaar ud

paa hans og hans Selskabs Fremgang.

At dømme alle Medlemmerne af et Fore-

tagende eller Foretagendet selv paa Grund

af nogle enkelte Individers Optræden vilde

være i allerhøjeste Grad forkasteligt. Det er

blevet sagt, at jeg skal have tvunget Folk

til at slutte sig til mig, da jeg dannede Pe-

troleumsselskabet. Jeg kunde umulig have

været saa kortsynet. Dersom det virkelig

var sandt, at jeg fulgte en saadan Frem-

gangsmaade, vilde det saa have været muligt

— spørger jeg — at beholde disse Menne-

sker for Livstid? Vilde de i saa Fald have

modtaget og være blevet i meget ansvars-

fulde og betroede Stillinger i Amerikas største

Trust ? Endelig vilde vel en saadan Samling

mismodige og forkuede Mænd ikke have

kunnet samarbejde paa en saa ganske ene-

staaende loyal Maade igennem alle disse Aar.

Dette mægtige Foretagende har altsaa ikke

alene kunnet bestaa, men det har vokset sig

stort og stærkt baade indadtil og udadtil.

Jeg har været ude af Forretningen i fjorten

Aar, og i de sidste otte eller ti Aar har jeg

kun en eneste Gang været inde i Selskabets

Kontorer.

Jeg var der sidste Gang i Sommeren 1901.

Jeg gik atter op i de Værelser i allerøverste

Etage, hvor Selskabets Chefer og mest be-

troede Mænd havde indtaget deres Frokost i

mange, mange Aar. Jeg blev overrasket ved

at se, hvor mange nye Ansigter der var

kommet til siden mit sidste Besøg Aar til-

bage. Senere fik jeg Lejlighed til at tale

med adskillige af mine gamle Medarbejdere,

ja da ogsaa med flere af de nye, og det var

mig en stor Tilfredsstillelse at se, at der

stadig herskede den samme fortræffelige,

kammeratlige Tone som i gamle Dage.

Jeg betragtede det ogsaa som en om end

ringe Bekræftelse paa min første Paastand,

at over hundrede Mænd i overordnede Stil-

linger daglig spiser Frokost sammen ved

lange Borde i fortroligt og venskabeligt Sam-

vær. Vilde disse Folk søge hverandres Sel-

skab Dag efter Dag, hvis de var blevet

tvunget dertil? Folk, der er saadan stillede,

omgaaes ikke længe under elskværdige og

kammeratlige Former.
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Selskabet og Forbrugerne.

Igennem mange Aar er Standard Petroleums-

selskabet gaaet frem Skridt for Skridt, og

jeg er overbevist om, at det har udført sit

Arbejde godt, at det paa en tilfredsstillende

Maade har forsynet Folk med Petroleum til

Priser, der er gaaet nedad, efterhaanden som

Forretningens Ydeevne er vokset.

Selskabet har lidt efter lidt udvidet sit

Virkefelt, først til de store Byer, saa til de

mindre og nu til de mest afsides liggende

Egne. Petroleumen kommer let og bekvemt

til Forbrugernes Hjem, og dette System har

vi fulgt i de mest forskellige Egne af Verden.

Selskabet har f. Eks. 300 Tankwaggoner, i

hvilke de forsender Petroleum til evropæiske

Byer, ja endog til Landsbyer. Fra dets

Depoter og gennem dets egne Funktionærer

leveres det paa lignende Maade i Japan,

Kina, Indien og andre eksotiske Lande.

Tror De, den Forretning havde vokset sig

stor, om det ikke havde været gennem haardt

Arbejde?

Den Ide med at sælge sine Produkter

direkte til Forbrugerne, i Forbindelse med

Forretningens usædvanlige hurtige Fremgang

bevirkede, at der rejste sig en stærk Mod-

vilje mod den. Jeg antager ikke, det kunde

undgaas. Ikke desto mindre er dog den

samme Fremgangsmaade med at levere direkte

til Forbrugerne bleven fulgt af andre, og i

mangfoldige Brancher er den, saavidt jeg

husker, ikke bleven mødt med alvorlig Mod-

stand.

Dette er et meget interessant og vigtigt

Punkt, og jeg har ofte spekuleret paa, om den

Kritik, vi var Genstand for, ikke skriver sig

fra den Omstændighed, at vi var blandt de

første, om ikke de allerførste, som arbejdede

efter Princippet „direkte Salg til Forbrugere"

efter en større Maalestok. Vi optraadte loyalt

og med skyldig Hensyntagen til enhvers

Rettigheder. Vi tilegnede os ikke skaansel-

løst vore Konkurrenters Handel og forsøgte

ikke paa at ruinere den, ved at nedsætte

Priserne eller ved at indrette et Spionerings-

system. Vi satte os derimod den Opgave

saa hurtigt som muligt at udvikle selve For-

bruget. Lad mig forsøge at forklare, hvor-

ledes det gik til.

P^or at faa de fulde Fordele af den Lethed,

hvormed vi fremstillede Varerne, søgte vi de

fjerneste Markeder i alle Lande — vi maatte

have Plads.

For at kunne gøre det, maatte vi skaffe

nye Salgsmethoder, som stod langt over de

eksisterende. Vi maatte afsætte to eller tre

eller fire Galloner Petroleum, hvor der tid-

ligere kun var bleven solgt en, og vi kunde

ikke forlade os paa de almindelige Handels-

samveje for at naa vort Maal. Det var

aldrig mit Formaal at lægge Hindringer i

Vejen for de Forretningsfolk, som virkelig

tilfulde forstod at opdyrke og passe en Kunde-

kreds; men naar vi saa en ny Lejlighed

eller et nyt Sted, til hvilket vi kunde udvide

vor Forretning, saa gjorde vi det. Paa

den Maade har vi aabnet nye Markeder, i

hvilke andre har deltaget. Under denne

stadige Udvikling maatte vi ansætte mange

forholdsvis nye Mænd. Det var naturligvis

heldigst, naar de højeste Stillinger kunde

rekruteres med Mænd fra de yngres Rækker;

men vor Udvikling var for hurtig til at til-

lade dette i alle Tilfælde. Det kan ikke

overraske, at nogle af vore Funktionærer var

for paagaaende i deres Bestræbelser efter at

sælge; men de handlede i Modstrid med

Selskabets udtrykkelige og velkendte Ønsker.

Men jeg er overbevist om, at ogsaa disse

Tilfælde kun indtraf sjældent i Sammenligning

med Antallet af vore Transaktioner, og at

de i Virkeligheden var Undtagelser, som

bekræfter Reglen.

Hver evig eneste Uge i mange, mange

Aar har denne Bedrift bragt over en Mil-

lion Dollars (3^2 Mill. Kr.) hjem til

Amerika. Alt blev indvundet ved ameri-

kanske Frembringelser, gennem amerikansk

Arbejde. Jeg er stolt af det, og det tror
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jeg ogsaa, at de fleste Amerikanere vil være,

naar de faar en bedre Forstaaelse af visse

Ting.

Fuldførelsen af alt dette — Udviklingen

af den store Exporthandel — Besiddelsen af

Skibe, i hvis Last Petroleum transporteres

paa den mest økonomiske Maade, Udsendelsen

af Mænd, der kæmper for Verdensmarkedet —
har kostet uhyre Summer, og den enorme

Kapital, som har været sat ind derpaa, kunde

hverken være rejst eller ledet af andre end

netop en saadan Kæmpeorganisation, som

Standard er den Dag i Dag.

En avenhrUg Fornlnino.

For at faa den fulde Forstaaelse af de

Betingelser, under hvilke Selskabet i Begyn-

delsen maatte arbejde, maa man huske, at

Petroleumsfabrikationen blev betragtet som et

meget hasarderet Foretagende, der sidestilledes

med den Slags Minespckulationer, som vi nu

tildags hører saa megen Tale om. Jeg husker

godt, at min gamle, fortræffelige Ven Pastor Tho-

mas W. Armitage, der i over 40 Aar var Præst

ved en Kirke i New York, sagde til mig,

at det var fuldkommen afsindigt, naar vi

vilde udvide vor Virksomhed og vort Marked.

Han var overbevist om, at vi løb en ufor-

svarlig Risiko, at vor Petroleumsforsyning

maaske slog fejl, at Forbruget vilde aftage

osv.

Han med mange andre, undertiden syntes

jeg næsten med alle andre, spaaede Ruin.

Ingen af os drømte nogensinde om, at

Forretningen skulde faa en saa svimlende

Fremgang, vi arbejdede os frem fra Dag til

Dag og spejdede fremefter, mod hvad [vi

kunde se i nogenlunde rimelig Afstand, og

forsømte forøvrigt ingen Lejlighed, men vore

Fundamenter blev bygget soHdt og godt. Som

jeg har antydet, var det meget vanskeligt

at skaffe Kapital, og det var ikke let at

interessere konservative Folk for denne æven-

tyrlige Forretning.

Velhavende Folk gik af Vejen for den, og

kun i yderst sjældne Tilfælde lykkedes det

os at bevæge Kapitalister til at slutte sig til

os med et begrænset Beløb. Naar de i det

hele taget købte vore Aktier, tog de kun

meget faa og da som et Eksperiment, og til

vor Beklagelse var vi Vidne til, at de ofte

afslog at købe flere, hvilket skete med mange

smukke Floskler om, hvor megen Pris de i

Virkeligheden satte paa dem.

r^a Foretagendet var saa nyt og uprøvet,

og da mange af Aktionærerne stillede sig

saa skeptisk overfor dets Trivsel, maatte vi

ofte opkøbe store Beholdninger af Aktier for

at holde en nogenlunde rimelig Kurs; men

vi havde saa megen Tillid til vor Bedrifts

fundamentale Værdi, at vi gerne udsatte os

for denne Risiko. Der er altid nogle faa

Folk i et Foretagende af denne Art, som

vil risikere alt, hvad de ejer, i Tillid til et

heldigt Slutningsresultat.

Hvis Foretagendet var mislykkedes, vilde

man have set paa dem som F"antaster og

Æventyrere og maaske med god Grund.

Gode og daarligc Tider.

De tredsindstyve tusende Mennesker, som

er ansatte ved Selskabet, har nok at gøre

Aar ud og Aar ind. Det forløbne Aar har

været sløjt for mange, men Standard har

dog stadig haft god' Fremgang, og hverken

de nye Foretagender eller Bygninger har

staaet stille paa Grund af manglende Kapital

eller Frygt for daarlige Tider.

Selskabet lønner sine Funktionærer godt

og sørger for de Syge og Gamle; disse

sidste faar en passende Pension, naar de har

opnaaet en vis Alder. Selskabet har aldrig

haft betydelige Striker, og efter mit Skøn

kan der ikke tænkes noget bedre Forretnings-

princip end at give sine Undergivne lønnende

Arbejde Aar efter Aar saavel i gode som i

daarlige Tider.

Der er noget andet, man vel maa huske

paa med Hensyn til denne saakaldte „Po-

typ"^ og det er, at der ikke er bleven
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pumpet „Vand" ind i dens Kapital, maaske

fordi vi følte, at Olie og Vand ikke kunde

blandes. (Vand, amerikansk Slang for Fri-

aktier.)

Der er heller ingen, som i alle disse Aar

har behøvet at vente paa Penge, som han

havde tilgode hos Standard. Det har lidt

under store Ildebrande og Tab, men det har

forstaaet at passe sine Sager saa godt, at

det aldrig har været tvunget til at appellere

til offentlig Velvilje. Vi har ikke været nødt

til at tegne Assurance Policer eller at udsende

Glimmeraktieprospekter, og vi har altid haft

Penge nok til at financierc nye Petroleums-

markeder, naar det var nødvendigt.

Man hører saa tidt sige, at dette Selskab

har knust sine Konkurrenter. Kun den uind-

viede kan fremkomme med en saadan Paa-

stand. Selskabet har og har altid haft og

vil altid have hundrede af levedygtige Kon-

kurrenter, og det har kun existeret, fordi det

er bleven ledet godt, økonomisk og med

stor Kraft. Lad os en Gang dvæle ved

Konkurrencen. Der er ikke blot de ud-

mærkede Folk, som deltager i Konkurrencen

om renset Petroleum; men saa er der Kon-

kurrencen i de mange forskellige F^ag, som

fabrikerer og sælger Biprodukterne — der er

paa det Omraade en stor Variation i forskel-

lige Brancher. Og af endnu større Betyd-

ning er maaske Konkurrencen i fremmede

Lande. Standard kæmper altid for at sælge

den amerikanske Vare mod den Petroleum,

som produceres paa de store russiske Mar-

keder. Rusland strider haardt for Handelen

i Evropa, og det indiske Marked paavirkes

af Birmaolien. I alle disse forskellige Lande

bliver vi mødt med Tariffer, som er sat op

specielt med os for Øje, og vi maa kæmpe

mod stedlige Fordomme og fremmede Sæd-

vaner. I mange Lande maatte vi lære Folket

— Kineserne f. Eks. — at brænde Petroleum

ved at lave Lamper til dem. Vi har pakket

Petroleum til Forsendelse med Kameler og

til Befordring paa Ryggen af menneskelige

Løbere i Verdens mest fjerntliggende Egne;

vi afpassede Handlen efter de fremmede

Folkeslags Trang. Hver Gang vi slog igen-

nem i et fremmed Land, betød det Dollars,

Dollars bragt ind i Amerika, og hver Gang
det slog fejl, var det et Tab for vor Nation

og dens Arbejdere.

Der gives intet Universalmiddel til at vinde

Overherredømmet. En af vore bedste Hjælpere

har været Handelsdepartementet i Washington.

Vore Gesandter og Ministre og Konsuler har

hjulpet os til at vinde frem paa nye Mar-

keder i Verdens fjerneste Egne. Jeg tør

tale rent ud af Posen, ja endog begejstret,

om disse Ting, fordi mange af dem er bleven

udarbejdede eller udviklede betydeligt, siden

jeg trak mig tilbage fra Forretningen for

fjorten Aar siden. Standard har ikke og

har aldrig haft et Universalmiddel til at vinde

Overherredømmet, og dets Held skyldes ikke

heller nogen enkelt Mand, men en hel Skare

af dygtige Mænds Samarbejde.

Hvis Selskabets nuværende Ledere slappe-

des, hvis Produktionens Kvalitet blev ringere,

eller hvis Kunderne blev daarligt behandlet,

hvor længe tror De saa, hele Forretningen

vilde vare? Omtrent lige saa længe som en-

hver anden forsømt Forretning. Naar man
læser nogle af Beretningerne om Selskabets

Forretninger, saa skulde man tro, at det har

saadan Haand i Hanke med Petroleums-

handlen, at Direktørerne ikke havde stort

andet at gøre end at komme sammen og

bestemme Udbyttet. Det er mig en For-

nøjelse at benytte denne Lejlighed til at vise

disse Mænd min Skyldighed for det Arbejde,

de har gjort ikke blot for det Selskab, i

hvis Tjeneste de staar, men ogsaa for vort

Lands Udenrigshandel, thi over Halvdelen

af alt, hvad Selskabet producerer, bliver solgt

udenfor de forenede Stater. Hvis Forret-

ningen i Stedet for at blive ledet af saa-

danne Direktører blev overtaget af en, som

ikke var sagkyndig, saa vilde jeg sælge mine

Aktier for, hvad jeg kunde faa for dem.
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For at naa frem i første Række i Forret-

ningslivet kræves de bedste og mest alvorlige

Mænd som Ledere, og de bedste Mænd naar

Toppen. Om Selskabets Oprindelse og dets

tidligste Planer skal jeg fortælle senere.

Moderne Forretn ingssammenslutninger.

Det er hævet over enhver Tvivl, at der

hersker Mistillid mod Sammenslutninger. Der

kan ogsaa ofte være Grund til en saadan

Mistillid; en Sammenslutning kan være mo-

ralsk eller umoralsk, paa samme Maade som

et Menneske kan være moralsk eller det

modsatte; men det er taabeligt at fordømme

alle Sammenslutninger, fordi nogle enkelte

er slet ledede, eller at stille sig skeptisk

overfor dem alle, fordi nogle er daarlige.

Men en Ting er vis, nemlig at Sammenslut-

ningerne nu har fundet deres endelige Form

og Karakter. Selv mindre Forretninger slutter

sig sammen, fordi det er en behagelig Form

for Kompagniskab. Det er ogsaa et Faktum,

at Sammenslutningerne af Kapitaler er nødt

til at vedblive og udvides, og dette behøver

ikke at forurolige selv den frygtsomste, der-

som Sammenslutningerne eller Rækkerne af

Sammenslutninger er ledede med tilbørlig

Hensyntagen til andres Rettigheder.

Den Tid, hvor den individuelle Konkur-

rence spillede nogen Rolle i det store For-

retningsliv, er længst forbi — man kan lige

saa godt tænke sig Muligheden af, at vi

skulde give Afkald paa vore fortræffelige

Maskiner til Fordel for Haandens Arbejde —
og Folkets medfødte sunde Sans vil billige

dette Faktum, naar de først har forstaaet

og prøvet det. Læg blot Mærke til, hvor

Aktionærlisten i de store Selskaber tager til

med rivende Fart. Det er ensbetydende med,

at alle disse forskellige Mennesker er blevet

Parthavere i store Forretninger. Og det er

godt — det vil bidrage til at forøge Sel-

skabernes Lederes Ansvarsfølelse og vil sam-

tidig faa de Folk, som er interesserede i

Sagen, til at studere denne upartisk, førend

de angriber eller fordømmer den.

Jeg har ved mange Lejligheder udtalt mine

Anskuelser om Nytten af industrielle Sam-

menslutninger, og da jeg ikke har skiftet

Mening desangaaende, har jeg intet mod at

gentage dem endnu en Gang, særlig nu hvor

Sagen synes at være Genstand for almindelig

Interesse.

Hovedfordelene ved industrielle Sammen-

slutninger ligger i Samarbejde af Personer

og Sammenhobning af Kapital. Meget, som

en Mand ikke kan udrette alene, lykkes for

to, og har man først Forstaaelsen af, at

Samarbejde eller, hvad der er det samme,

Kombination, er en Nødvendighed i smaa

Forhold, bestemmes Grænserne ene og alene

af Trangen til den specielle Branche. To

Kompagnoner kan være tilstrækkelig for en

lille Forretning; men dersom denne vokser

eller derved kan komme til at vokse, maa

der større Kapital og flere Personer til. For-

retningen kan antage saa store Dimensioner,

at Kompagniskabet ikke længere er tilstrække-

lig til at fremme dens Interesser, og saa

bliver en Sammenslutning i større Stil en

Nødvendighed. I de fleste Lande, saaledes

i England, er et saadant Kompagniskab til-

strækkelig for en Forretning, der staar i

Forhold til Landets Størrelse, men det er

ikke saaledes i Amerika.

Vor Forbundsregering medfører, at enhver

Forretningssammenslutning, der er dannet i

en Stat, bliver fremmed for alle de andre

Stater. Dette bevirker, at Folk, der gør

Forretninger gennem et kooporativt Agentur,

nødes til at organisere Sammenslutninger i

nogle eller mange af de forskellige Stater, i

hvilke deres Forretninger er beliggende. I

Stedet for at gøre Forretninger med én

Korporations Agentur, maa de gøre Forret-

ninger med flere Korporationers Agenturer.

Dersom Forretningen udvides til fremmede

Lande, og Amerikanerne nøjes ikke nutildags

med det hjemlige Marked, vil det have sine
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store Fordele, ja næsten være en Nødvendig-

hed at organisere Sammenslutninger i disse

Lande, thi Evropæerne nærer, ligesom mange

af vore egne Stater, Fordom mod fremmede

„Truster". De forskellige Korporationer bliver

saaledes samvirkende Agenturer i den samme

Forretning og er knyttet til hverandre ved Fælles-

aktier. Det er altfor sent at ville diskutere om

Fordelene ved industrielle Sammenslutninger.

De er en Nødvendighed. Dersom Ameri-

kanerne skal nyde Fordelen ved at udvide

deres Forretninger til alle Unionens Stater

og videre til fremmede Lande, saa er Sam-

menslutninger i stor Stil en Nødvendighed;

men de kræver Agenturer, som bestaar af

mere end en Korporation.

Faren ligger i, at den store Magt, der

opnaaes ved Sammenslutninger, let kan mis-

bruges, og at der vil blive dannet Kor-

porationer med det Formaal at spekulere i

Aktier i Stedet for i Forretningens Udvidelse,

og at Priserne som Følge deraf lidt efter lidt

vil stige i Stedet for at gaa ned.

Der er selvfølgelig en større eller mindre

Mulighed for saadanne Misbrug i alle Sam-

menslutninger; men dette Faktum spiller i

Virkeligheden ikke større Rolle, end hvis

man vilde afskaffe Dampskibe paa Konto af,

at disse muligvis kan explodere. Dampskibe

er en Nødvendighed og er bleven gjort for-

holdsvis farefri. Sammenslutninger er ogsaa

en Nødvendighed, og Misbrug kan blive for-

ringede saa vidt muligt; i modsat Fald maa

vore Lovgivere erkende deres Mangel paa

Evne til at klare et af vore allervigtigste

Spørgsmaal i moderne Industri.

I 1899 erklærede jeg i et Møde i Indu-

striforeningen, at dersom jeg skulde give

nye Love vedrørende industrielle Sammen-

slutninger, saa vilde jeg først foreslaa en

federalistisk Lovgivning, under hvilken Sel-

skaber kunde startes og udvikles, hvis det

overhovedet er muligt. Subsidiært vil jeg

foreslaa en Statslovgivning saa ensartet som

mulig, der opmuntrede Folk og Kapitalen

til at slutte sig sammen med det Formaal

at oparbejde Industri. Statstilsyn skulde

finde Sted, men det skulde ikke have

en saadan Karakter, at det hindrede Indu-

strien; paa den anden Side skulde det

være saa kraftigt, at det kunde forhindre

Svindel overfor Publikum. Jeg føler stadig

det samme, som jeg gjorde i 1899.

De nye Muligheder.

Jeg er langtfra at tro, at dette vil have

en uheldig Indflydelse paa det enkelte

Individ.

Den store økonomiske Æra, vi gaar ind i,

vil aabne glimrende Muligheder for Frem-

tidens unge Mand. Man hører saa ofte den

nuværende Generation sige, at de ikke har de

Chancer, som deres Fædre og Bedstefædre

havde.

Hvor lidt de dog kender til de vanskelige

Tilstande, gennem hvilke vi maatte kæmpe

os frem. I min Ungdom havde vi alt at

udrette, men intet at udrette det med; vi

maatte bane os nye Veje ad nye ukendte

Strækninger, og vi havde ingen Forbilleder

at rette os efter. Det var næsten umuligt

at skaffe Kapital, og Kredit kendtes kun af

Navn. Hvor vi nu om Stunder har et be-

stemt System at rette os efter i alle Forhold,

hvor det gælder Handel, gik det den Gang

efter bedste Beskub, og vi led samtidig under

Følgerne af en ulykkelig Krig og alle de

Ulykker, denne medfører.

Sammenlign Nutiden med den Gang. Vore

Bekvemmeligheder og Muligheder er tusinde-

doblede. Vi har faaet Øjnene op for vort

mægtige Lands Hjælpekilder, der endnu til-

dels ligger urørte, vore hjemlige Markeder

er uhyre, og vi er samtidig begyndt at gøre

Overslag over de fremmede Lande, vi kan

regne med. Lande, som er Aar tilbage for

os i Civilisation. I Østen, som er Sædet

for en Fjerdedel af den menneskelige Race,

er Befolkningen først nu i Færd med at

vaagne. Vor Generations unge Mænd til-
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træder en Arv, i Sammenligning med hvilken

deres l-'ædres Liv bliver for intet at regne.

Af Naturen er jeg Optimist, og naar det

gælder om at konstatere, hvad mit Folk vil

kunne udrette i Fremtiden, kan jeg ikke

finde Ord, der er tilstrækkelig varme til helt

at udtrykke min Begejstring.

Men der er mange Ting at udrette for at

faa det mest mulige ud af alle disse Goder,

og en af de vigtigste vil være at skaffe os

et pletfrit Kygte hele Verden over.

De store Forretninger vil, haaber jeg,

kunne indse, at det ligger i deres egen

Interesse at stille sig saaledes, at Udlandet

vil anse det for ønskeligt at anbringe deres

Penge i amerikanske Foretagender.

Det gælder altsaa nu for Amerikanerne

om at paase, at Udlændingenes Interesser

bliver varetaget paa en saadan Maadc, og at

de bliver saa loyalt behandlede, at de aldrig

vil fortryde Kob af vore Papirer.

Jeg taler saa lige ud af Posen, fordi jeg

selv er interesseret i mange amerikanske

F'oretagender , uden at have Kontrol med

nogen af dem (med Undtagelse af et, og det

er et Selskab, som ikke har givet meget Ud-

bytte) og jeg ligesom alle de øvrige Aktio-

nærer er afliængig af, at Forretningerne bliver

godt og ærligt administrerede. Og det er

min fulde og faste Overbevisning, at de vil

blive bestyrede saaledes.

Den amerikanske Forretningsmand.

Man hører ofte, at en Del pessimistisk

anlagte Naturer har saa meget at skulle

have sagt om den amerikanske Begær-

lighed. Naar man hører dem tale, skulde

man tro, at vi Amerikanere bestod af en

Race af Uslinge. At lægge altfor megen

Vægt paa Avisernes Udtalelser om vor

Umættelighed, vilde være latterligt, naar man

tager i Betragtning, at det for dem netop

gælder om at fremstille det usædvanlige for

ikke at sige unormale.

Naar en Mand stille og rolig passer sin

daglige Dont, nævner Aviserne ham ikke med

et Ord ; det er kun, hvis der hænder ham

noget usædvanligt, at hans Navn bliver bragt

paa Bane. Men fordi han tilfældigvis kom-

mer hyppigt i Forgrunden, vil man dog ikke

falde paa at sige, at disse Tilfældigheder ud-

gøi hans normale Liv. Det er ikke for

Pengenes Skyld alene, at disse driftige Mænd

arbejder; deres Virksomhed interesserer dem

i den Grad, at de ligefrem tvinges fremad

og fortrylles af den. Deres Arbejdsiver opret-

holdes af noget, der er større end den blotte

Mulighed for at puge Penge sammen, og, som

jeg tror, jeg har sagt andetsteds, holder de

Forretningslivets Fane højt og stræber stadig

opefter.

Vor Nabo Foley.

Jeg tilstaar, at jeg ingen Sympati har for

den saa ofte fremsatte Anskuelse, at Penge

og kun Penge er Basis for al amerikansk

Opinion. Hvis saa var, vilde vi være en

Nation, der pugede Penge sammen i Stedet

for at sætte dem i Cirkulation. Heller ikke

vil jeg indrømme, at vi er saa smaalige, at

vi foler Misundelse over andres Held. Sagen

hænger saaledes sammen, at vi er over-

ordentlig ærgerrige, og at den enkeltes Held,

i hvad Branche det saa end er, ansporer

os til nye Kraftudfoldelser. Det gør os ikke

bittre, og det vilde være skammeligt blot at

forudsætte en saa lav Tankegang.

Naar jeg læser Bladene, hvor saa meget

tages for godt, naar det gælder vore Penge-

foretagender, synes jeg, at vi mangler en

hel Del af det gode Humør, som fandtes hos

en af mine Naboer, en Irlænder, som byggede

et, efter vor Opfattelse, forfærdelig grimt

Hus, hvis brogede Farver skar os i Øjnene,

naar vi saa ud af vore Vinduer.

Min Smag for Arkitektur var saa vidt

forskellig fra min irske Vens, at jeg befriede

os fra Sjmet af Huset ved at flytte nogle

store Træer, saaledes at vi ikke mere

kunde se det. En anden Nabo, som var
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Vidne til denne Flytning, spurgte Mr. Foley,

hvorfor Mr. Rockefeller flyttede alle de store

Træer, saa at de ganske skjulte hans Hus.

„Lutter Misundelse", lød det fra den vit-

tige Foley, der aldrig manglede Svar; „det

piner ham at se, hvor jeg og min Forretning

trives."

I mine unge Dage var Folk akkurat, lige-

som de er nu. Naar der maa gøres noget

for at ophjælpe Handelen i Almindelighed,

saa troede enhver, at hans Tilfælde var et

specielt, vidt forskelligt fra alle andres. For

hver en taabelig Ting , han gjorde eller

ønskede at gøre, for hver uforretningsmæssig

Plan, han havde, anførte han altid til sit

Forsvar, at det var aldeles nødvendigt for

ham. Han var den eneste, som havde Ret

til at sælge under Værdien og derved sætte

Priserne ned for alle de andre, fordi hans

Stilling var saa vidt forskellig fra alle de

øvriges. Det var ofte et Sisyfus Arbejde at

forsege paa at forklare disse Mænd, at den

enestaaende Lejlighed, som vilde føre til

deres Forretnings Fuldkommenhed, aldrig

vilde komme, selv ikke om de ventede til

Dommedag.

Saa havde vi ogsaa en anden Type Mænd,

de som aldrig kendte deres egne Affærer til

Bunds. Mange af de bedste af dem førte

deres Bøger paa en saadan Maade, at de

aldrig med Bestemthed vidste, om de satte

Penge til paa visse Foretagender, eller om

de gjorde gode Forretninger. Det var lige

haardt nok at have at gøre med saa uintelli-

gente Konkurrenter. Den gode, gammeldags,

sunde Fornuft har altid været en saare

sjælden Vare. Naar en Mands Forretninger

gaar daarligt, kan han som Regel ikke ud-

staa at efterse sine Bøgei og se Sandheden

lige i Øjnene. Lige fra den første Begyn-

delse har de Mænd, som stod i Spidsen for

Petroleumsselskabet, ført deres Bøger med

Orden og Injelligens. Vi vidste paa en Prik,

hvor meget vi omsatte, og hvad vi tjente,

og hvad vi tabte. Hvad der saa end skete,

prøvede vi aldrig paa at stikke os selv Blaar

i Øjnene.

Naturlige Foirelningslove.

Min Opfattelse af Forretninger er uden

Tvivl gammeldags, men jeg tror nu ikke, at

Grundprincipperne skifter fra Generation til

Gencr>ation, og sommetider finder jeg, at vore

smarte, amerikanske Forretningsmænd, hvis

Aand og Energi er saa vel udviklede, ikke

altid er tilstrækkelig grundige, naar det

gælder om at sætte sig ind i Ledelsen af

en stor Forretning.

Jeg har omtalt, hvor nødvendigt det er, at

være aabenhjertig imod sig selv i ens egne

Affærer; mange Mennesker tror, at de kan

slippe uden om Sandheden ved at undgaa

at tænke paa den; men de naturlige Love

er uundgaaelige, og jo før det gaar op for

Folk, desto bedre.

Der tales en Del om Lønningsforhold og

om Grunden til, at der stadig maa gives

saa høje Gager, ved Jernbanerne f. Eks. En

Arbejder er sin Løn værd, hverken mere

eller mindre, og i det lange Løb maa han

selvfølgelig give Valuta for, hvad han faar.

Dersom han ikke gør dette, er han som en,

der trænger til Fattighjælp, og saa er der

ikke mere Balance i Tingene. Man kan ikke

opretholde Arbejdsvilkaarene ad kunstig Vej,

og man kan ikke forandre de Love, der en

Gang betinger Driften i Forretningslivet.

Dersom man forsøger derpaa, trækker man

det korteste Straa. Alt dette falder maaske

af sig selv og lyder forældet; men det er

besynderligt at se, hvor mange Mennesker

der netop overser det, som burde være det

mest iøjnefaldende.

Det er et Faktum, som vi ikke kan slippe uden

om — en Forretningsmand maa bøje sig for

de naturlige Love. Af og til føler jeg, at vi

Amerikanere tror at kunne naa Heldet ad

en Genvej, og tilsyneladende er dette ogsaa

Tilfældet; men den virkelige Fremgang i

Arbejdet kommer kun af et nøje Kendskab
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til sine Forretninger og af at arbejde videre

paa dette sitcre Fundament.

Mange rige Mænd trækker sig ikke tilbage

fra deres Forretninger, selv om de roligt

kunde gøre det. De føler enten ingen Trang

til Lediggang, eller de er saa stolte over

deres Arbejde, at de ønsker selv at fuld-

stændiggøre de Planer, de bygger paa, eller

hvad der er endnu vigtigere, fordi de ønsker

at udvide deres Forretninger til Fordel for

deres Undergivne eller Kolleger, og det er

den Slags Folk, som virkelig er Landets

bærende Kræfter.

En Grund.

Tænk et Øjeblik paa, hvor meget der vilde

have været ugjort, hvis vore dygtige Forret-

ningsmænd havde siddet stille med Hænderne

foldede over Maven, naar de havde opnaaet

en vis Position.

Jeg respekterer forsaavidt en saadan Tænke-

maade; men naar en Mand har haft Lykken

med sig, har han ogsaa samtidig paadraget

sig et tilsvarende Ansvar, og de af vore In-

stitutioner, hvis P'ormaal er Hjælp til Selv-

hjælp, trænger i lige saa høj Grad til den

amerikanske Forretningsmands Hjerne som

til hans Penge.

Nogle af disse Mænd er imidlertid saa

optaget af deres egne Forretninger, at de

knap har Tid til at tænke paa noget som

helst andet. Dersom de tilfældigvis inter-

esserer sig for et Arbejde, der ligger

udenfor deres Virksomhed, og paatager sig

at rejse Penge, begynder de gerne deres An-

modning med en Undskyldning, som om de

skammede sig over sig .selv.

„Jeger ingen Tigger", har jeg hørt mange

af dem sige, hvortil jeg regelmæssig har

svaret, at det gjorde mig ondt, at de kunde

se Sagen fra den Side.

Hvad mig angaar, har jeg hørt til den

Slags Tiggere hele mit Liv, og de Erfaringer,

jeg derigennem har høstet, har været saa

nyttige og interessante, at jeg vil tillade mig

at gaa nærmere ind paa dem i et senere

KapiteL
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Insekters Iagttagelsesevne.

En engelsk Naturforsker Lord Avebury

har i denne Sommer foretaget nogle Kxperi-

menter, der kaster nyt Lys over Insekters

Iagttagelses-Evne.

Han foretog nogle Forsøg med Bier paa

følgende Maade: ca. 300 Alen fra en Bi-

kube anbragte han en Draabe Honning paa

et Stykke blaat Papir og 3 Fod derfra en

lignende Draabe paa et Stykke gult Papir.

Bierne satte sig paa det blaa Papir, fyldte

sig med Honning, fløj hjem, afleverede deres

Last og vendte straks tilbage. En saadan

Tur tog dem i det hele ca. 4 Minutter. Et

Øjeblik, hvor der ingen Bier var ved de to

Papirer, byttede Naturforskeren Stykkerne om.

En efter en kom Bierne flyvende og skulde

lige til at sætte sig paa det gule Papir, der

nu laa paa det blaas Plads, men de opdagede

altid Fejltagelsen og fløj derefter straks hen

til det blaa Papirs nye Plads. Paa denne

Maade bestemte han Dyrenes Farvesans, thi

om end Smag og Behag er forskellig hos

Insekter som hos Mennesker, holdt forholds-

vis de fleste Bier (31 af Hundrede) mest af

den blaa Farve, derefter kom hvidt, saa rødt

og tilsidst gult. Forsøgene blev foretaget

med mange Hundrede Bier fra 3 forskellige

Kuber i 3 forskellige Egne af Landet, saa

Resultaterne er sikre nok. Naturforskeren

mener paa Basis af disse Forsøg at turde

fastslaa, at ihvertfald Bier kan tænke og

have Farvesans. Dette sidste Punkt er og-

saa af ikke ringe Betydning. Som enhver

ved, bestaar Insekternes Øjne af fra 2000
til 22000 Facetter, man ved ikke, om hver

Facet er et Øje for sig, eller om der af

Synsnerven kun opfattes et eneste Billede,

der i saa Fald maa vise sig i Mosaik, idet

hver Facet optager sin Del af Billedet. Nu
har vi Mennesker den Fordel, at vi ikke

alene kan opfatte en Genstands ydre Form,

men vort Øje kan ogsaa opfatte det, man
kalder Farver. At denne Farveopfattelse er

en extra Sag, der ikke absolut hører med
til Synsnerven, ses af de mange Tilfælde af

Farveblindhed, og der var Grund til at for-

mode, at denne Farveopfattelsesevne vilde

være mindre ved de lavere Dyrearter, dette

er maaske ogsaa Tilfældet, men at Evnen er

tilstede hos Bier, er i det mindste sikkert.

Den samme Naturforsker foretog ogsaa

Lydundersøgelser ved Insekter. Den menne-

skelige Høresans er jo en ret svagt udviklet

Sans, idet vort Øre ikke kan opfatte Lyd-

svingninger paa over 40000 i Sekundet, der

er derfor mange Lyde, som vi kan frem-

bringe, men ikke høre. Nu blev det under-

søgt, om Bier og Myrer kunde høre disse

Lyde, men det viste sig, at deres Hørelse

var knapt saa god som Menneskets.

Sargasso-Havet.
Der er midt i det atlantiske Ocean et Hav,

hvis Grænser er lige saa nøjagtig afstukne,

som om det begrænsedes af det faste Land;

dette Hav er det af Columbus opdagede Sar-

gasso Hav. Columbus beskriver dets Over-

flade som lignende en bølgende Eng, saa

langt Øjet rakte, saas gule Planter saa tæt

som Aakander i en Mose. Havet har Form
som en Trekant, hvis Grænser kunne findes

paa Landkortet ved at trække Linier til de

canariske Øer, Azorerne og Cap Verde. Inden

for dette Omraade svømmer et ofte meter-

tykt Lag af Planter, der heU kan hindre

Sejlskibes Fart, og selv store Dampere have

svært ved at passere dette Tanghav, da de

lange Taver vikle sig om Skruen.

I Somren 1905 foretog Prins Albert af

Monaco en Undersøgelse gennem Sargasso-

søen ombord paa sin til videnskabelige Ex-

peditioner udrustede Yacht „Princess Alice".

Turen tog 64 Dage, og de yderst interessante

Resultater er i disse Dage blevne offentlig-

gjorte.

Der er ialt taget 118 Lodskud, hvorved

der er fundet en gennemsnitlig Dybde af

5580 Meter. Fra Dybder paa 3000 Meter

bragtes flere helt nye Planteformer for Dagens

Lys, deriblandt nogle af Arten Gephyrocrinus

Grimaldii.

Faunaen i de øverste Lag var meget tal-

rig, men fordelt paa faa Arter; der var for-

skellige Krabber og en særlig Slags Tang-

lopper, man ikke tidligere har kendt.

Selve Plantelaget varierede i Tykkelse fra

^2 til 1 ^2 Meter, men der var mange aabne

Pletter med klart Vand.

En Jordskælvs-Central.
Fra Dagspressen ved man, at de fleste

Jordskælv i de senere Aar er blevne med-

delte fra Hamborg, uanset hvor i Verden,
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Jordrystelsen har fundet Sted. Dette skyldes

en tysk Institution, Jordskælvsinstitutet, ind-

rettet efter vStormvarselsinstitutets Mønster.

Denne Institution har forskellige .Stationer

forsynede med Seismografer o : Jordskælvs-

maalere ; disse Instrumenter maaler Jordry-

stelsernes Styrke, Antal og Afstand.

Saasnart et Jordskælv er registreret paa

en Station, telegraferes Resultatet til de an-

dre Stationer, som svarer med at angive

deres Instrumenters Registrering, man tegner

derefter med Stationen som Centrum og den

registrerede Afstand som Radius en Cirkel

om hver Station, — hvor Buerne skære

hverandre, er Udbruddets Plads.

Paa denne Maade bestemte Hamborgs og

Strassborgs Stationer den 4de December ifjor,

at 3 hurtig efter hverandre følgende Jord-

skælv havde fundet Sted ved de smaa An-

tiller, men først den 26de December bragte

Telegrammerne fra Telegrafstationerne Bud om
de alvorlige vulkanske Udbrud, der havde

fundet Sted paa den angivne Tid og Sted.
c. //u,/f.

En gammel-testamentelig Episode i

astronomisk Belysning.

En gammel hebræisk Digter , der har be-

sunget Josuas Sejr over Amoriterne, har til-

lagt denne Feltherre den Bedrift, at han har

opholdt Solen og Maanen paa deres Van-

dring over Himlen. Man kunde vel vanske-

lig tænke sig et mere virkningsfuldt Sujet

til Forherligelse af en Mand end dette paa

en Gang lyrisk ophøjede og storladne, at et

jordfødt Menneske var Ophavsmanden til, at

Solen og Maanen havde standset deres Be-

vægelser henover Himlen.

Det er dog gaaet for Hebræerne, som det

er gaaet for saa mange andre af Oldtidens

Folkeslag, at deres Heltesange undertiden

gik over i Historien, saaledes at det blev

vanskeligt for en senere Tid at skelne mellem

Sagn og Historie. Ligesom vi i vor Dan-

markshistorie har noget tilsvarende med
Danebroge, der angives at være faldet ned

fra Himlen, er den nysnævnte Episode i

Israels Krigshistorie gaaet over i Historien

og anses den Dag i Dag af mange for at

være noget, der virkelig er foregaaet.

I Josuas Bog 10, V. 12—13 findes

dette berømte Sted, hvor Solen paabydes at

standse sin Vandring henover Himlen: „Da
talte Josua til Herren paa samme Dag, der

Herren gav Amoriterne for Israels Børns

Ansigt, og han sagde for Israels Øjne:

Sol, staa stille i Gibeon, og Maane, i Aja-

lons Dal! Saa stod Solen stille, og Maanen

blev staaende, indtil Folket havde hævnet

sig paa sine Fjender . . . Saa blev Solen

staaende midt paa Himlen og ilede ikke til

at gaa ned hen ved en hel Dag."

Om Udlægningen af dette Bibelsted har

der staaet megen Strid, og det er begribe-

ligvis forbundet med megen Vanskelighed at

forklare de Aarsager, der har bevirket Sag-

nets Opstaaen. Den engelske Astronom

Walter Maunder har offentliggjort nogle

Undersøgelser over dette Emne og med stor

Skarpsindighed paavist forskellige interessante

Omstændigheder.

Om Stedet , hvor Josua maa have be-

fundet sig, findes der i Biblen ingen direkte

Oplysning, men det kan kun have været i

Nærheden af Bethoron. Herfra ligger Ajalon

i Retningen Syd 66 ° til V^est og Gibeon i

i Retningen Syd 60 ° til Øst. Den om-

handlede Begivenhed kan da ikke have fun-

det Sted ved Solnedgang eller før Fuld-

maane, eftersom Maanen (i Retning ad Ajalon)

stod Vest for Solen, og det altsaa længst

havde været Fuldmaane. Angivelsen af

Solens Stilling („Sol, staa stille i Gibeon")

kunde passe med Aarstiden omkring Efter-

aarets Begyndelse (forudsat, at Josua selv

befandt sig i Gibeon) og Angivelsen „Solen

blev staaende midt paa Himlen" lader for-

mode, at det var ved Middagstide. Hermed

passer ogsaa Ordene „Maane, i Ajalons Dal";

thi efter Beregningerne maatte Maanen staa

paa Himlen over denne Dal i ringe Højde

ov^er Synskredsen. Maunder finder den 22.

Juli (efter vor Tidsregning) som den sand-

synligste Dag for Begivenheden. Datoen

svarer til den 21. i den 4. Maaned i den

jødiske Kalender. Solen stod da (for Gibeons

Horisont) op Kl. 5 Form. og gik ned Kl. 7

om Aftenen, medens Maanen, der var nær

sidste Kvarter, var staaet op den fore-

gaaende Nat omkring Kl. 11, maatte gaa

ned ca. ^/g Time efter Middag.

Ved paa denne Maade at underkaste de

knappe Angivelser i Josuas Bog en astro-

nomisk Behandling, erholdes et ikke ringe

Materiale til Belysning af Sagnet, omend
dette jo vedblivende venter paa sin For-

klaring. Destoværre lader der sig heller intet

sige om Aarstallet. Hvert 19. Aar vil Solen

og Maanen paa den samme Tid — her
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altsaa vScnsommeren — indtage den samme
Stilling til hinanden og mod Gibeons Horisont,

og nærmere Angivelser til Fastsættelse af

Aaret for Begivenheden mangler, derfor

ganske. — — —
Skulde man, efter at være kommen paa

det rene med, at Solen og Maanen ikke har

indstillet deres Vandring over Himlen —
ganske bortset fra det Faktum, at det jo

strængt taget ikke er disse Himmellegemer,

der har standset deres Bevægelser, men
selve Jorden , der for en Tid maatte have

ophørt med sin Omdrejning — overfor sig

selv gøre Rede for, hvad der kan ligge til

Grund for Sagnets Opstaaen, saa ligger den

Tanke nær, om ikke Fænomenet kan for-

klares som værende af rent psykisk Karakter,

fremkaldt ved en Massesuggestion. Denne

kan da være gaaet for sig paa to Maader,

Enten kan den være fremkaldt ved, at Josua

har hypnotiseret hele Hæren til at se og

begribe noget, der faktisk ikke har fundet

Sted. At en saadan Massehypnotisering

ligger indenfor Mulighedens Grændser, har

vi et Vidnesbyrd om i de indiske Fakirers

Virksomhed. Eller Suggestionen kan være

fremkaldt af Krigshærene, der kan antages i

Stridens Hede at have mistet Evnen til Be-

dømmelse af Tidens Udstrækning. Kampen
kan tænkes at have været af forholdsvis

kort Varighed, men til Gengæld desto vold-

sommere og af en saa nervespændende

Art, at den hos de kæmpende kan have

fremkaldt en fejl Forestilling om dens Varig-

hed. Spændingen under selve Kampen kan

have fremkaldt et saadant psykisk Pres

paa Hjærnen, at Kampen, der maaske kun

har varet faa Timer, for dem syntes at have

varet den halve Dag. Da den naturlige

Tidsmaaler var Solens Stilling til Horisonten,

og Solen kun havde flyttet sig det regle-

menterede Stykke, kan det udfra det her

udviklede meget vel forklares, at de alle

(Josua maaske indbefattet) har ment, at den

har staaet stille.

En tredje, ganske vist lidt mere proble-

matisk Forklaring af Sagnet er, at dette er

en poetisk Omskrivning af et Analogon til

Begrebet Skuddag i den gregorianske Kalen-

der. Det jødiske Kalendervæsen har maaske

paa et givet Tidspunkt ikke været i Overens-

stemmelse med Himmellegemernes (o : Solens

og Maanens) Bevægelser, og man har da

maaske hævet Uoverensstemmelsen ved at

gore en enkelt Dags Varighed noget længere,

ganske paa samme Maade, som da Gregor

XIII i 1582 lod den 15. Oktober følge efter

den 5. Oktober, og saaledes fuldstændig lod

10 Dage forsvinde af Tidsregningen.
Oiit} Asiinisseii.

Automobilkonstruktionen nærmer sig

sin Fuldendelse.
Generalkontrolløren for Patentvæsenet i det

britiske Rige har udsendt Beretning for Aaret

1907. Heraf fremgaar det, at Antallet af

nye Patenter i Automobilkonstruktion er i

stærk Aftagende. Antallet for Aaret 1907
var 35 O/o mindre end for Aaret 1906.

Til Gengæld vokser Antallet af Patenter

vedrørende Luftskibe ganske overordentlig. I

1907 blev der udtaget dobbelt saa mange
Patenter af den Slags som i 1906 og fem

Gange saa mange som i 1905.

Automobil-Projektør i den belgiske
Hær.

Telegrafafdelingen af det belgiske Ingeniør-

korps har anskaffet sig et Benzin-elektrisk

Automobil (af tilsvarende Konstruktion som
de danske Statsbaners Automobilomnibus,

der løber mellem Hovedbanegaarden og Fri-

havnen i København). Dette Automobil

trækker en Lyskaster, som vejer 2 Tons,

og som er monteret paa en særlig Under-

vogn. Vognens Motor og Dynamo frem-

bringer den elektriske Strøm til Lyskasterens

Buelampe.

Køretøjet indeholder et Batteri paa 40
Elementer, som bruges til at sætte Vognen i

Gang, til den elektriske Tænding i Motoren,

til selve Køretøjets Belysning og i Forening

med Motoren og Dynamoen til Lyskasterens

Buelampe (110 Amp., 80 Volt). Lyskaste-

ren er ved elastiske Kabler forbunden med
Automobilet og med Kommandoposten, idet

Iagttageren godt kan være placeret i nogen

A fstand fra Projektøren.
Iitgenior F. Schinitto.

Skabelsesberetningen.
Det er en kendt Sag, at man rundt om i

Verden blandt Folkeslag, der aldrig har haft

noget med Bibelen at gøre, finder opbevaret

Fortællinger, der aldeles slaaende ligner Bi-

belens. Interessant er det, for at tage et

Exempel, at læse, hvad et Folkefærd, der

bor i Guatemala, lærer fra den hos dem op-

bevarede hellige Bog. Den fortæller Skabel-

sen saaledes: Himmelen var skabt, dens
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Grænser var bestemt, og alle dens Stjerner

havde faaet deres rette Plads .... men
endnu var der ingen Mennesker til og heller

ingen Dyr, ingen Fugle, ingen Fiske, ingen

grønne Planter eller Træer. Der var ikke

Andet end Firmamentet. Jordens Overflade

var ikke til at se, kun Havet saa man og

Himmelens endeløse Vidder .... Intet var

fast og bestandigt, der var ikke andet til

end det stille Vand, det vide, uendelige Hav;

Alt var taust og ubevægeligt i den mørke
Nat. Men .Skaberen, Herren, der giver Livet,

.... han svævede over Vandene som et

voxende Lys, og han sagde : Jord ! og da

blev den faste Jord skabt i et Øjeblik, til

at begynde med som en Sky, en Taage, men
strax efter hævede Bjergene sig op over

Vandet som store Sødyr. I et Øjeblik skab-

tes Bjergene og Sletterne og Cypressen blev

skabt ligesom Granen. Da frydede Skaberen

sig, og han raabte: „Vort Værk, vort Ar-

bejde er fuldbragt!"

Efter denne Beretning følger Fortællingen

om Menneskets Skabelse og om Syndfloden.

Fuglefald ved Fyrene.

Eftorhaanden er der bleven rejst en stor

Mængde Fyr ved alle Landets Kyster; de

vejleder Søfolkene, men bliver mange Fugles

Død. Særlig i morke, stormfulde Nætter

flyver de imod dem som Møl mod en bræn-

dende Lampe; — de ryger ofte i fuld Fart

lige imod Taarnet og slaar sig ihjel eller

lemlæstes ynkeligt. Universitetet holder ved

Hjælp af F'yrmestrene Regnskab med, hvilke

Arter det gaar ud over, og der indhøstes

paa den Maade Oplysninger om, ad hvilke

Veje visse Fuglearter trækker fra og til

Danmark.

Regnskabet for 1907 er nylig afsluttet.

Det udviser et Tab af langt over 8000 Fugle.

Exempelvis anføres:

Drosler 5 149 Stykker

Lærker 1536 —
Stære 323 —
Finkefugle 237 —
Rødkelke 215 —
Forskellige andre smaa Sangere 200 —

Desuden baade Ænder, Gæs, Maager, Vade-

fugle o. s. V., ialt 79 Arter.

Man faar en levende Følelse af de ejen-

dommelige Forhold, hvorunder Fyrmestrene

tilbringe deres Liv, naar man læser deres

Journaloptegnelser. Vyl Fyrskib ligger langt

ude i Havet, Vesten for Esbjerg, — lad os

se, hvorledes Aaret gaar derude. Med lidt

andre Ord fortælles det, der angaar Dyrene,

saaledes

:

Januar. 1. Ved Middagstid kom to Lærker;

de opholdt sig en Tidlang paa

Skibet. Om Eftermiddagen kom
en Snespurv.

— 31. To Graasidskener kom og opholdt

sig paa .Skibet.

Febr. 14. En .Strandskade fløj rundt om
Skibet.

Marts 1 . En Flok Viber fløj om Eftermid-

dagen forbi i nordostlig Retning.

— 2. Om Morgenen sad der en Krage

paa Fløjknappen.

— 3. Lærker, Stære og Bogfinker be-

søgte Skibet.

April 30. Nogle Terner ankom.

Maj 15. 2 Svaler opholdt sig paa Skibet.

Juni 9. En Høg kredsede længe om Skibet.

— 22. Om Aftenen Kl. 8 kom en Svale

og satte sig til Hvile i Kahyts-

gangen.

Oktbr. 1. En l^gle, to smaa Høge og en

større Rovfugl samt en Mængde
Smaafugle var ombord. Natur-

ligvis maatte nogle af Smaafug-

lene ved den Lejlighed blive ædt

af Rovfuglene.

— 4. En Bladstjert og 2 Bogfinker var

ombord.
— 18. En Del Lærker fløj om Morgenen

mod Sydvest.

— 22. Rødkelke, Fuglekonger og nogle

andre Fugle opholdt sig hele Ti-

den paa Dækket.

Dcbr. 13. En Stær fløj om Middagen mod
Sydvest.

Den, som har Lyst til Ensomhed, fristes

næsten til at ønske, at han var Fyrmester
paa Vyl Fyrskib. x.c.m.
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„Fanedelingen fremad!"

OM FELTMANØVRER
Af Oberstløjtnant Dalhoff-Nielsen.

EN Hær bygges op fra neden af og

maa ligesom enhver anden Bygning

være grundmuret. De enkelte Stene i

en Bygnings Mur maa være nøjagtigt

og rigtigt formede, hvis Muren skal

kunne hænge sammen. Ligesaa med
Hæren. Den bliver kun da til et paa-

lideligt Værn, naar ethvert Led lige-

fra den enkelte Soldat gennem Delingen,

Kompagniet, Bataillonen, Regimentet, Bri-

gaden og til Divisionen er grundigt sko-

lede, og alle behørigt sammenarbejdede,

de mange Enkeltvillier samlede til en

ubrydelig Enhed i Feltherrens Haand.

Naar hver enkelt Vaabenart — Fodfolk,

Rytteri, Artilleri, Ingeniører — har ført sin

særlige Uddannelse frem til en vis Grad

af Fuldkommenhed, samles de alle i

Divisionen, som man undertiden kalder

for Slagenheden. Den sammensættes som

Regel af to Brigader Fodfolk, et Rytter-

regiment, et Feltartilleriregiment og et

Par Kompagnier Ingeniører med Tele-

grafmateriel og Brotrain, ialt 12 Batail-

loner, 4 Eskadroner og 48 Kanoner,

som med Personalet ved Ambulancerne,

Ammunitions- og Proviantkolonnerne

m. m. tæller op imod 15,000 Mand og

5000 Heste.

Det er særligt øvelserne med disse i

Divisionen forenede Vaabenarter, man
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plejer at kalde for Feltmanøvrer eller blot

Manøvrer i Modsætning til P'elttjeneste-

øvelser, hvorved oftest tænkes paa øvelser

i Marken med hvert Vaaben for sig.

De større Manøvrer forberedes almin-

deligt af de saakaldte Detachementsøveher.

Det hænder nemlig, at der til Løsning

af krigeriske Opgaver ikke altid behøves

en hel Division. Der sammensættes da
et Detachement, i hvilket de tre Vaaben
indgaar i et bestemt Forhold svarende

til Opgavens Art og Omfang. Hvis der

til en saadan „formindsket Division" an-

vendes en Brigade Fodfolk, taler man —
noget ulogisk — om en kombineret Bri-

mde.o

Manøvrerne udgør Slutstenen i den

hele Troppeuddannelse, og uden dem
vilde en Hær være meget ilde stedt

under en Krig. Manøvrerne tjener ikke

alene til at give Førerne af alle Grader

den fornødne øvelse i at administrere

og føre deres Afdelinger under Feltfor-

hold, men ogsaa til at give Besked om
muligt tilstedeværende Mangler i Organisa-

tionen, i Uddannelsen, ved Udrustningen

og i Befalingsmaskineriet ; de skal fremdeles

vise Troppernes moralske og fysiske Kvali-

tet og give Oplysning om Værdien og Nyt-

ten af alle de Midler, den tekniske Opfind-

somhed stiller til Hærens Raadighed:



Om Feltmanøurer

Automobiler, Motorcykler, Luftballoner,

Flyvemaskiner, Telefoner, Signalvæsen,

Forplejningsgenstande o. s. v. Der hndes

overhovedet ingen Grænse for de Midler,

praktiske og teoretiske, som en Hær

tager i sin Tjeneste.

Undertiden har man ved Manøvrernes

Hjælp søgt at komme til Klarhed over

taktiske eller strategiske Spergsmaal.

Efter den sydafrikanske Krig stod de

europæiske Manøvrer saaledes i Boer-

taktikens Tegn, denne Taktik, der rette-

lig beset ingen Taktik var og derfor og-

saa blev afklædt alle legendariske Fore-

stillinger og reduceret til den virkelige

Værdi. Selv her i Landet fik vi en

Boerraptus; men det viste sig dog snart,

at danske Værnepligtige ikke er Boerer,

og at TransNvaal er et, Danmark noget

andet.

De nys afsluttede Manøvrer paa vSjælland

kan henføres til den politisk-strategiske

Gruppe, for saa vidt som de var byggede

over en Idé hentet fra den omfattende

Neutralitetskrænkelsernes Verden.

Til øvelserne var omtrent den hele

Hær udkommanderet og delt i to Partier,

rødt Parti og blaai Parti. Betegnelserne

rødt og blaat lyder maaske noget søgt;

men de hentyder blot til, at de to Par-

tiers Opgaver var trykte paa henholds-

vis rødt og blaat Papir. Idéen er for-

øvrigt hentet fra Krigsspillet og de krigs-

historiske Situationskort, hvor disse Farver

almindeligt benyttes til at skelne Mod-

standerne fra hinanden.

Rødt Parti tænktes at være i Færd

med at mobilisere paa Sjælland og ha\'de

sin 1ste Division (fingeret) ved Køben-

havn. Den 2den Division, som var den

egentlige Manøverstyrke, var anbragt i

vidtløftige Kantonnementer. Een Brigade

(2den sjællandske) laa oppe i Horns-

herred sammen med Gardehusarerne og

en Artilleriafdeling, medens den anden

Brigade (Manøverbrigaden *) og 4. Dra-

gonregiment) laa i Egnen Syd og Øst

for Roskilde med Undtagelse af en Ba-

taillon, som stod i sin antagne Garnison,

Holbæk. Hele denne Division førtes af

Generalmajor Schroll.

Den 27. September om Formiddagen

havde Hærens Overkommando i Kjøben-

havn faaet Vished for, at vStorebeltskj^sten

truedes af en Landgang. Der telegra-

feredes derfor til Divisionsgeneralen i Ros-

kilde, at han skulde holde sin Division

marschberedt til den 28. Morgen Kl. 6.

Efter at Divisionsgeneralen havde mod-

taget dette Telegram, fik han den Jobs-

post, at Kallundborgbanen var bleven

afbrudt mellem Tølløse og Hvalsø, sand-

synligvis af fjendtlige Agenter, samt at

alle de til Storebeltsbj^erne førende Tele-

graf- og Telefonlinier ikke fungerede

længere. Dette var altsammen en Be-

kræftelse paa Overkommandoens Tele-

gram og viste, at der var noget i Gære

paa Vestkysten, men hvor?

.Svaret herpaa indløb den 27. Kl. 6

Aften i et Telegram fra Overkomman-

doen, som meddelte, at blaa Tropper

allerede Kl. 3 havde begyndt deres Land-

sætning i Kallundborg, og at der var

meldt landsat „mindst 6 Batailloner". I

Tilslutning til denne Oplysning fik Divi-

sionsgeneralen Befaling til at sætte sin

Rytterbrigade og sin Division i Marche

mod Kallundborg for at opsøge og kaste

Fjenden.

Men imedens rød Division marcherede

ad Kallundborg til, kunde det hænde, at

Blaa ogsaa landsatte Tropper sydligere

paa Kj'^sten, uden at Overkommandoen

fik rettidig Underretning derom. Og

for at Divisionsgeneralen under sit Tog

*) Denne var sammensat af 2. Regiment og

„Maneverregimentet", der bestod af Livgarden og

21. Bataillon, ialt 5 Batailloner.
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mod Vest ikke skulde blive ængstelig

for sin Tilførselslinie, fik han den bero-

ligende Meddelelse, at Overkommandoen

den næste Morgen (den 28.) sendte et

Regiment Fodfolk og en Eskadron Dra-

goner med Jernbanen til Ringsted, hvor-

fra Rytterne saa skulde spejde i Ret-

ningen mod Korsør. Samtidigt fik han

at vide, at den ensomme Bataillon i

Holbæk efter Overkommandoens Ordre

vilde marchere mod Syd til Tølløse og be-

vogte noget der ophobet Jernbanemateriel.

Saaledes saa Situationen ud, da

„Krigstilstanden" indtraadte den 28. Kl. 6

Morgen.

Man vil let forstaa, at Rods Fører

indtil da havde haft nok at gøre

med at faa Haand i Hanke med sine

mange, spredt liggende Tropper. Han
skulde sætte dem ind i Situationen, med-

dele dem sin Hensigt, ordne deres For-

plejningsforhold og endelig beregne, hvor

han maatte dirigere dem hen under

Hensyntagen til, at de ikke kom til at

spærre Vejene for hinanden, og at Fjen-

den ikke kunde overfalde isolerede Af-

delinger.

Dernæst maatte han tænke paa at faa

sin Rytterbrigade samlet og sendt afsted

for at skaffe ham nærmere Oplys-

ning om Fjenden. Men her var der

den Vanskelighed at overvinde, at

det ene Regiment skulde hentes ned

fra Skibby i Hornsherred og 4. Dragon-

regiment fra Parcelgaarden i Roskilde-

egnen, Det vilde følgelig vare en rum
Tid, inden Rytterbrigadens Fører fik sine

Regimenter samlede, og de maatte have

et godt Forspring, før man kunde være

sikker mod ubehagelige Overraskelser.

Divisionens Fodfolk kunde den første

Dag næppe komme længere mod Vest

end til Elverdamsaaen og den følgende

Dag til Bjergsted. Blev Blaa staaende

ved Kallundborg, kunde Rød først naa

ham den 30. om Morgenen, og saa var

Situationen maaske helt forandret, idet

de oprindeligt meldte 6 blaa Batailloner

kunde være fordoblede. Vilde Generalen

formindske Marchetiden ved at lade

Fodfolket gaa i Ilmarcher mod Kallund-

borg, saa kunde det komme til at knibe

med at faa Proviantkolonnerne rettidig

frem til Tropperne og atter tilbage, og
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DragfincT med I\'cl>\ li!t\ari.T \ ud Marknv

Tropperne

vilde naa ud-

asede og med

formindsket

Kampkraft

frem til Maa-

let — det var

i det hele ta-

get en ube-

hagelig Op-

gave, Gene-

ralen dér havde faaet. — Men der var

ikke noget at gøre ved deo Ting. Den

28. September Kl. 6 Morgen brød Rytte-

riets Efterretningspatrouiller op direkte

fra deres Kantonnementer og red mod
Elverdamsaaen, og lidt senere fulgte hele

Divisionen efter.

Kl. 9, da alt var i Marche, modtog

Divisionsgeneralen Meddelelse fra Kjø-

benhavn om, at der i Løbet af Formid-

dagen vilde blive sendt endnu et Regi-

ment og en Eskadron til Ringsted, og

saaledes vilde der altsaa være en hel

Brigade og to Eskadroner samlet til at

sikre Divisionens venstre Flanke. Fra

den Kant truede saaledes foreløbig ingen

Fare.

Allerede ved Middagstid stødte Røds

Rytteri paa de blaa Ryttere tæt Syd for

Mørkøv Station. Og her fik man da

atter den gamle Erfaring bekræftet, at

intet kan erstatte et talrigt og godt ført

Rytteri trods Motorer og Maskingeværer.

Der udspandt sig hurtigt en hel Række
partielle Kampe, som førtes baade med
Rekylgeværer og blanke Vaaben; men
Gardehusarregimentet manøvrerede sig

frem gennem Torbenfeld Skovene om i

Rj^ggen paa Ildvaabnene og bred plud-

selig og overvældende frem — og væk
var de Blaa. Røds Rytterbrigade var

en Eskadron stærkere end den blaa, og

det var faktisk denne lille Overmagt,

som skaffede den Sejren og dermed

Muligheden

for at faa Ind-

blik i Fjen-

dens Fore-

havende,

hvad intet

længere kun-

de hindre den

fra undtagen

Rytteri, og

derpaa skor-

tede det nu netop Blaa,

Efter Rytterkampens Afslutning kunde

rød Rytterbrigade fortsætte sit Spejder-

ridt mod Kallundborg; men inden den

kunde melde noget af Betydning, havde

Divisionsgeneralen Kl. 3\'jj Eftm. faaet

et nyt Telegram fra Overgeneralen, der

meddelte, at F'ormodningen om en fjendt-

lig Landgang ved Korsør eller Nord

derfor ikke havde bekræftet sig, derimod

havde der fundet yderligere Landsæt-

ninger Sted ved Kallundborg.

Af disse Efterretninger kunde Divi-

sionsgeneralen ikke slutte andet, end at

Fjenden agtede at føre Hovedangrebet

fra Kallundborg. Men Situationen havde

nu rigtignok skiftet Karakter, idet Røds

Overlegenhed ikke længere var ubetinget.

Da Overkommandoen imidlertid stillede

det ene af Ringstedregimenterne, som

kantonnerede ved Nordspidsen af Gyr-

stingesø, til Divisionens Raadighed fra

den næste Morgen Kl. 8, blev Røds

Styrke bragt op til 14 Batailloner, og saa

meget kunde Blaa næppe endnu have

faaet i Land. Følgelig maatte der mar-

cheres løs af al Kraft.

Men den 29. om Morgenen fik Divi-

sionsgeneralen den alarmerende Efter-

retning, at en Landgang af betydelige

fjendtlige Kræfter ved Reersø maatte an-

ses for umiddelbart forestaaende — hvis

den da ikke allerede havde fundet Sted

!

Hvad nu? Hvis Rød fortsatte Marchen
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med den 15 Kilometer lange, utilgænge-

lige Aamose i venstre Flanke, og de

Blaa fra Kallundborg ved en Højre-

afmarche forenede sig med de ny land-

satte Tropper syd for Mosen, saa vilde

Rød være gaaet i Fælden med Udsigt

til at blive stikkende i den. I alle Til-

fælde havde Divisionen da gjort et Luft-

stød og anstrængt Tropperne til ingen

Nytte.

Heldigvis havde Overkommandoen ind-

set Faren ved at lade rød Division

fortsætte Operationen i den indslaaede

Retning og befalede den ikke at rykke

længere frem end til Aamosens østlige

Udkant.

Om Eftermiddagen den 29. var Situa-

tionen ganske uklar, og der var fore-

løbigt ikke andet at gøre end at sikre

sig mod Egnen Nord for Aamosen og

Egnen Syd for samme og holde

Kræfterne saaledes beredte, at man
kunde vende sig enten mod den ene

eller den anden Kant.

Men endelig Kl. 5 Eftm. opklare-

des det, at der ved Reersø kun var

kommen en mindre Styrke i Land,

hvorimod Hovedlandgangen var be-

gyndt Kl. 3 ved Korsør. Samtidigt

paalagdes det Divisionen næste Mor-

gen at trænge frem over Stenlille

for at skabe gunstige Betingelser for en

Offensiv af hele Hæren i Rummet mel-

lem Aamosen og Gyrstingesø.

Denne Befaling maatte efterkommes.

Men Divisionen vidste jo endnu ikke

noget om, hvad der egentlig foregik oppe

ved Kallundborg, og det var alt andet

end hyggeligt at tænke paa alle de

Spektakler, der vilde opstaa, om Blaa

nu kom anstigende fra Kallundborg,

medens Rød bøjede mod Sydvest og

blev taget i Flanken. Der maatte altsaa

for enhver Pris skaffes fuld Klarhed over

Forholdene Nord for Aamosen. Og dette

lykkedes. Endnu samme Eftermiddag

konstaterede det utrættelige Rj^tteri, at

Blaa var bøjet mod Syd over Mosen
paa anlagte Broer og havde forenet sig

med de sydligere paa Kysten landsatte

Tropper. Farvandet var rent!

Den 30. Sep-

tember om Mor-

genen kunde rød

Division samle

alle disponible

Kræfter til det

befalede Frem-

stød sønden for

Aamosen. Denne

Operation førte til

det store Sam-

Artilleriotticcr paa Observalionsslige.
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Hvil.

menstød ved Stenlille med den af Gene-

ralmajor Lemvigh kommanderede blaa

Division. Henimod Middag afgjordes

Slaget ved et heftigt Angreb mod Blaas

højre Fløj, der trængtes tilbage.

I disse med grove Træk optrukne

Linier spejler sig Virkningerne af blaa

Divisions Forehavender. Set gennem

Røds Briller tager disse sig ud som

Handlinger af en Fører, der ikke ved,

hvad han vil, eller som ikke kan be-

slutte sig til nogen Ting.

Den blaa Overgeneral begynder med

en større Landsætning — for stor til

blot at være en Finte — oppe ved Kal-

lundborg, saa sætter han en lille Klat i

Land ved Reersø, lader endelig sin Ho-

vedhær lande ved Korsør og opgiver

tilsidst, som det synes, ganske umotiveret

Kallundborg. Og noget paaviseligt Ud-

bytte er der ikke kommet ud af denne

Rokade undtagen maaske det rent ne-

gative at have holdt Modstanderen i

Uvished. I alt dette mangler der tilsyne-

ladende enhver ledende Tanke.

Men i Krigen spørger man ikke om
de sammenknyttende Traade mellem de

enkelte, isoleret optrædende Fænomener,

man spørger kun om et: „Hvor er Fjen-

den?" Man filosoferer ikke, man handler.

Bagefter kommer Krigshistorikeren og

fortæller, hvorledes det altsammen gik

til, og den ene Begivenhed greb ind i

den anden. Og Manøverkritikken vil

bære sig ad paa samme Maade og vise,

hvor farefuld Blaas Stilling en Tidlang

var, og hvorledes Tilfældighederne kan

drive deres lunefulde Spil med Menne-

skenes .stolte og dog saa inderligt skrø-

belige Planer.

Thi stolt og helstøbt var Planen til

Angrebet paa Sjællands V^estkyst. Een

Division var bestemt til at landsættes

ved Kallundborg. Den skulde strække

sine magnetiske Poler ud mod Røds

disponible Tropper og drage dem til sig

ind i Egnen Nord for den store Aamose.

Og naar Rød velbeholden var kommen
ind i denne P^ælde, vilde Hovedhæren

fra Reersø i Ilmarcher rykke frem Syd

for den forræderiske Hindring og klappe

sine Fangarme sammen om de udasede,

hjælpeløse røde Tropper.

Men i denne Plan greb den uberegne-

ligste af alle Faktorer ind og sønderrev

paa nogle faa Timer det kunstfærdige

Spindelvæv, der nær var bleven til For-

dærv for den, der spandt det. Elemen-

terne splittede den Ijendtlige Armada,

den halve Division naaede ind til Kal-

lundborg, Resten blev borte i Taagen.
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-

I Kallundborg sad de blaa Troppers manøvren fattes med frejdigt Mod og

Divisionsfører med Udsigt til at blive Selvtillid, vil i Krigen føles, som galdt

trykket ud i Vandet af en overlegen det at løfte et Bjerg af Bly. At føre

Modstander.

Hans Aktion

var lammet

fra det Øje-

blik, han v3at-

te Foden paa

Land. Ved

Reersø umu-

liggjordeVejr

og Vind et-

hvert Forsøg

paa at faa

Tropper og

Materiel i Land, Situationen forværre-

des fra Time til Time, indtil Blaa ende-

lig maatte bide i det sure Æble og

ty til Korsør Havn, hvorfra Tusinder af

spejdende øjne kunde bringe deres egne

Tropper Efterretning om, hvad der fore-

gik.

Rods Artilleri angriber Blaas hpjre FIoj norden for Ringsted.

Tropper i

Fred er som

at vandre til

Skovs en

vaarfrisk

Morgen ud

ad en skyg-

gefuld Vej —
i Krigen er

det, som gik

man den

samme Vej-

længde i

Vand op til Halsen. — Noget af denne

Blytyngde fik de førende dog at føle

i Aar. Thi uagtet de havde alle Fre-

dens Hjælpemidler til deres Raadighed,

uagtet ingen Censur tvang Pressen til

Tavshed, og ingen Spærringer hindrede

den daglige Samfærdsel fra Egn til Egn,

Den hele Manøver var et Billede af gik de dog mod hinanden som med

Krigens Virke-

lighed med alle

dens Luners

vekslende Ind-

fald. Men og-

saa kun et

Billede. Thi

den Virkelig-

hed, der hed-

der Krig, kan

man i Fredens

Dage kun

skimte svagt

og paa meget

langt Hold som

en Mulighed,

Mængden ofte

ikke tror paa. Saa snart de løse Pa-

troner ombyttes med skarpe, foregaar

der en total Omvurdering af alle Vær-

dier. Beslutninger, som under Freds-

i'^„Lijtei3
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rer, som bød Førerne større Opgaver

at løse, end det ellers er faldet i, dan-

ske Otficerers Lod. De blev ikke spa-

ret for noget. Thi det var ikke blot de-

res strategisk-taktiske Kunnen, der blev

sat paa en haard Prøve, men ogsaa

deres administrative, hidtil uprøvede Evne

til at ordne disse store Massers rent

krigsmæssige Forplejning og Indkvarte-

ring. Saadant løber de første Gange

ikke af uden utallige Friktioner og An-

strengelser. Men Krigen, som man dog

skal stifte Bekendtskab med gennem

Manøvren , kender ikke Begrebet Kom-
fort. Den er ikke en Tilstand, hvor

man indtager sine Maaltider paa forud-

bestemte Tider og gaar til Sengs efter

Dagens Møje, men hvor man maa tage

Hvilen og Føden, som det kan falde sig.

Mangen Soldat har sikkert følt sin Mave
knurre højlydt efter den udeblevne For-

plejning og i Tankerne sendt alt andet

end Velsignelser over de ulykkelige

Proviantkolonner, der aldrig kom. Han
faar trøste sig med, at hans Lidelser

bidrog til at skaffe os Erfaring for,

hvorledes Tingene skal gribes an, eller

rettere sagt, hvorledes de ikke skal gri-

bes an.

Naar „Krigen" er endt, er Anstrengel-

serne glemt. Tilbage bliver Mindet om
de store Manøvrer, der bragte den dan-

ske Hær en F'ylde af Belæring og gav

den fornyet Haab om, under forbedrede

ydre Kaar, at kunne dygtiggøre sig til

at værne sit Land.

4»l#^9%^

Sk3-ttegrav fra Rods Centrum ved Stenlille.



l£n ©ao af mit %iv —
ARBEJDSDAGEN

Af Jakob Paulli.

FOR mange

Aarsiden,

medens jeg

var Præst i

Fredensborg,

havde en

Brændeskæ-

rer engang ar-

bejdet for mig

en Dag igjen-

nem med at

save, hugge

og stable en

Mængde Bø-

gebrænde. Da
han ved Af-

tenstid var

færdig med
sit Dagværk, sagde han, at nu var han

dygtig træt, og det kunde jeg udmærket

godt forstaa.

Nogle Dage senere var det Søndag,

og der skulde afholdes Konfirmation i

Fredensborg Slotskirke. En Konfirma-

tionshandling med 3—4 Taler, Børnenes

Overhøring o. s. v. er ualmindelig an-

strængende for Præsten, ikke mindst

fordi den kræver mange Timers om-

hyggelig Forberedelse. Paa Hjemvejen

fra Kirken mødte jeg i Slotshaven min

Brændeskærer, og da vi havde vexlet

nogle Ord, bemærkede jeg, at nu var jeg

ligesaa træt, som han havde været for-

leden Aften. Uet kunde han slet ikke

forstaa; efter hans Mening drejede det

hele sig jo kun om et Par Timers For-

middagsarbejde, og dette kunde da ikke

sammenlignes med, hvad han havde

præsteret.

Der gik et Par Aar, og min Virksom-

hed var nu

ved vor Frue

Kirke. En
Dag besøgte

jeg en Forret-

ningsmand,

som brugte

sin Fritid til

at male Land-

skabsbilleder,

hvortil han

havdeTalent.

Jeg vidste, at

Manden hav-

de meget at

gjøre og

spurgte ham
derfor om,

hvornaar han egentlig kunde overkomme

at dyrke Kunsten. Han forklarede mig, at

dels havde han Søndagen til sin Raadig-

hed, dels stod han tidligt op, saa kunde

han altid male noget, inden han Kl. 8^2
skulde være i sin Forretning. Men der-

paa tilføjede han, og det var dette, jeg

særligt lagde Mærke til: „Ja, dersom jeg

havde det, saaledes som De, saa var

det en anden Sag". Jeg kunde ikke

lade være med at spørge ham om. hvad

han da mente, at jeg havde at gjøre, og

jeg fik et Svar, der gik ud paa, at naar

jeg havde passet mit Søndagsarbejde,

som i det højeste kunde tage et Par

Timer, maatte vel Størstedelen af Ugen

forøvrigt staa til min Raadighed.

Jeg har anført disse to Oplevelser,

dels fordi de vise, at der hører en vis

Grad af aandelig Udvikling til for at

kunne opfatte det rette Forhold imellem

Haandens og Aandens Arbejde, og dels
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fordi de give et lille Indblik i, at der

findes dem, der ikke have fjerneste Anelse

om, hvad der forlanges af en Hoved-

stadspræsts Arbejdskraft.

Det er naturligvis ikke let at give en

Skildring af en Præsts enkelte Arbejds-

dag. Medens der nemlig er Mennesker,

hvis Gjerning er saa regelmæssig og ens-

artet, at der næsten kan laves et Skema

for hver enkelt Time paa Dagen, lader

dette sig ikke gjøre for Præstens Ved-

kommende. I hans Virksomhed er der

en ret betydelig Afvexling. Derved

bringes der ganske vist Friskhed ind i

Arbejdet, og det tager hans Interesse

fangen; men paa samme Tid kan det

ikke undgaas, at denne Afvexling ogsaa

virker anderledes opslidende end en ens-

artet Virksomhed.

Om Søgnedagene begynder min Ar-

bejdstid Kl. 9, om Søndagen tidligere,

for at jeg i Ro kan afslutte min Forbe-

redelse til Kirketjenesten. Mit Dagværk

indledes med, at jeg har Modias^clscslid.

Den, der ikke selv har prøvet det, har

neppe nogen Forestilling om, h\or træt-

tende en saadan Time eller to kan være.

Det anstrængende ligger tildels i de

mangfoldige og forskjelligartede Ting,

der skulle forhandles. For blot at give

en Antydning, nævner jeg et Exempel

paa, hvorledes det han gaa til.

Ind i Stuen kommer der et Par ret

ophidsede Mennesker, som søge Skils-

misse, og der skal mægles imellem dem.

Ere de mulig i Begyndelsen nogenlunde

beherskede, vil den opsparede Bitterhed

snart bringe dem i en anden Stemning.

Og i mangfoldige Tilfælde lykkes det

ikke for Præsten at dæmpe de oprørte

Bølger. — Umiddelbart efter dem kom-

mer der et ungt, straalende Par, som vil

gjøre Aftale om Vielse, og som helt gaar

op i Drømme om deres Fremtidslykke.

— Lidt senere banker det paa Døren:

det er en bedrøvet Moder, som har

mistet sit eneste Barn, og efter hende

kommer der en anden Moder, der skal

have sit førstefødte Barn døbt. — Der

kommer Mennesker, som ønske Raad i

mange, forskjellige Anliggender, og det

kan tit være mærkelige Ting, hvorom

de henvende sig til en Præst; og de af-

løses af andre, som have Sj^gdom og

Fattigdom i Hjemmet, og som søge

Hjælp. — Endelig skal der ofte i Em-
bedsanliggender forhandles med ældre og

yngre Præster, som henvende sig til deres

Provst.

Det, der gjør Arbejdet i Modtagelses-

tiden anstrængende, ligger imidlertid ikke

blot i, at der er saa mange, forskjellig-

artede Ting, der skulle forhandles, og at

der kræves en betydelig, aandelig Be-

vægelighed for at kunne gaa fra det

ene Emne til det andet. Anstrængelsen

kommer snarere af, at man jo helst skal

være helt med under de Samtaler, som

føres. Saa snart den ene er afsluttet, og

det ene Indtryk har fæstnet sig, skal

man strax kunne gaa over til noget

ganske nyt, skyde den forrige Tanke-

gang tilside og kun være optaget af

det nye.

Naar Taletiden er endt, skal der hver

Mandag og Torsdag læses med to Hold

Konfirmander Kl. 11— 2^/2. Atter her

gjælder det om at møde frisk og være

optaget af Emnet, ellers fanges ikke de

unges Interesse, og der finder ingen per-

sonlig Paavirkning Sted. — Næsten i

Flugt med denne Undervisning holder

jeg paa de nævnte Dage Forelæsninger

og Øvelser Kl. 3—1- i Pastoralseminariet

paa Universitetet. Kl. 4 har jeg atter

Modtagelsestid ; Kl. 5 spiser jeg til Mid-

dag, og Kl. 6 begynder Arbejdet igjen.

Paa de Dage, hvor jeg ikke har Kon-

firmandundervisning og Forelæsning, maa
Formiddagen anvendes til de forskjellige
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kirkelige Handlinger, blandt hvilke Be-

gravelserne paa de fjernere Kirkegaarde

tage lang Tid. Desuden skal der af-

holdes Direktions-, Bestyrelses- og Ko-

mitemøder, hvis Forhandlinger ofte trække

længe ud, hvormed der dog ikke skal

være sagt, at Udbyttet altid svarer til

den Tid, der maa ofres. Hertil kommer

de mange Sygebesøg og andre Besøg,

som ved de udstrakte Afstande her i

Byen lægge betydeligt Beslag baade paa

Tid og Kræfter.

Kl. 6 begynder, som ovenfor sagt,

Arbejdet paany. I Aarets Løb maa jeg

om Eftermiddagen og Aftenen deltage i

forskjellige andre Møder end de oven-

nævnte. Her skal derjevnlig holdes Fore-

drag, som altsaa forud maa udarbejdes.

Dernæst skal der affattes Betænkninger

og Erklæringer over kirkelige Spørgsmaal,

der skal skrives mange Breve af for-

skjellig Art, og alle Provstiets Sager skulle

besørges. Den følgende Dag skal der tit

holdes Lejlighedstaler eller Prædikener,

som kræve omhyggelig Forberedelse, og

hvis skriftlige Udarbejdelse og Memore-

ring kan tage mange Timer. Endvidere

maa der nødvendigvis skaffes Tid til

noget theologisk Studium dels i Alminde-

lighed og dels med særligt Henblik

paa Universitetsforelæsningerne. Ligeledes

skulde der gjerne indvindes Tid til et

og andet literært Arbejde, selv om der

ikke kan tillægges dette større eller

blivende Betydning.

Min Avislæsning har jeg indskrænket

til et Minimum; men paa den anden Side

er der kirkelige Blade, Ugeskrifter og

Tidsskrifter, inden- og udenlandske, som

ikke kunne forbigaas. Nogen biografisk

og æsthetisk Læsning er ogsaa nødvendig,

og helt kan man dog ikke undvære den

Hvile, der opnaas ved Samlivet med

Slægt og Venner, selv om denne ofte

maa kjøbes med, at jeg ved min Hjem-

komst igjen sætter mig ved Arbejds-

bordet. I yngre Aar kunde jeg godt

tage noget af Natten med ; nu kan jeg

kun undtagelsesvis gjøre dette, dersom

jeg skal være frisk om. Dagen.

Hvis den Forretningsmand, som jeg

før omtalte, vilde gjøre sig den Ulejlig-

hed at gjennemtænke, hvorledes dette

mangeartede Arbejde bedst skal kunne

fordeles paa Ugens Dage, af hvilke hver

dog kun har et begrænset Antal Timer,

vilde han maaske komme til at dømme
lidt anderledes om en Hovedstadspræsts

Fritid. I hvert Fald tør jeg vel nok

haabe, at der er Læsere, som kunne

forstaa, at jeg for ////';/ Virksomheds Ved-

kommende ikke vilde have noget imod

at gaa med til at agitere for en 8 Timers

Arbejdsdag.



Ferdinand I under en Troppcrevuc. Kficr N

BERLIN-TRAKTATEN OG ORIENT-KRISERNE
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DER er i den forløbne Maaned blevet

beredt Verden to store Overraskelser.

Den 5. Oktober bragte Telegrammerne Bud-

skab om, at der midt i den sabelraslende,

men dog saa bundfredfyrstelige Entente-Æra

var fremstaaet to Statsmænd, som vovede at

skride til Handling.

De to Statsmænd, der til Diplomaternes

og Fredskonferencemændenes Forfærdelse brød

med den væbnede Freds helligste Grundsæt-

ninger og genoptog den ældre Statsmands-

skoles Traditioner, var den østerrigsk-ungarske

Rigsudenrigsminister Friherre Alois Lexa von

Aehrcnthal og den koburg-orléanske Bulgar-

fyrste Ferdinand 1. I hemmelig, men derfor

ikke mindre tydelig Forening sønderrev de

den Bismarckske Berlin-Traktat af 13. Juli

1878. Den østerrigsk-ungarske Hersker ind-

lemmede definitivt Bosnien og Herzegowina i

det habsburgske Rige ; Ferdinand I prokla-

merede Bulgariens Uafhængighed og lod sig

udraabe til Konge.

Det var det bulgarske Sporgsmaal, der

gav Anledning til den store Konference, som

for 30 Aar siden blev afholdt i det Bis-

marckske Riges Hovedstad under Jernkansle-

rens Forsæde.

Rusland havde grebet til Vaaben for at

befri de kristne Bulgarere fra det tyrkiske

Herredømme, selvfølgeligt tillige for at sikre

Rusland Overherredømmet paa Balkanhalvøen.

Da den tyrkiske Hær endelig paa Grund af

den nervøse Sultans strategiske Misgreb var

bleven slaaet til Jorden, dikterede Rusland i

den russiske Hærs Hovedkvarter ved Stam-

buls Porte den 3. Marts 1878 San Stefano-

Freden. Czaren oprettede et storbulgarsk Rige,

som vel af Navn skulde være tyrkisk Vasal-

stat, men i Virkeligheden var bestemt til at

blive en russisk Vasalstat, der fuldstændigt

gav Resterne af det tyrkiske Rige i Europa

og selve Konstantinopel i Czarens Magt.

Men saa greb den engelske Premierminister,

Lord Beaconsfield, ind. De engelske Reserver

blev indkaldte, prægtige engelsk-indiske Troppe-

korps blev førte til Middelhavet, og England

fordrede, at San Stefano-Traktaten skulde

revideres paa en europæisk Kongres. Bis-

marck har senere haanet den engelske

Theatertorden og bebrejdet de russiske Stats-
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mænd, at de lod sig skræmme. Han havde

maaske Ret ; men Rusland var næppe rede

til at gaa en ny Krig i Møde, de russiske

Statsmænd fandt ikke den Støtte, de havde

ventet, hos Tyskland, og den russiske Rigs-

kansler, den gamle forfængelige Fyrst Gort-

schakoff indbildte sig vistnok ogsaa, at han

vilde være i Stand til at beherske Kongressen.

Rusland gav efter; den 13. Juni 1878

aabnedes den orientalske Kongres i Berlin.

De officielle Referater af Berlin-Kongressens

Forhandlinger kan man læse i „Nouveau

Recueil general de Trailés", 2. Serie 3. Bind

Pg. 276 til 448. De virkelige Forhandlinger

førtes bag Kulisserne. Man vidste allerede

tidligere lidt om disse Kulisseforhandlinger.

Man veed nu ikke saa lidt mere om den

Sag. Ved Skæbnens lunefulde Spil har den

franske E.x-Udenrigsminister Gabriel Hanotaux

netop samtidigt med Berlin-Traktatens Sønder-

riveise i „Revue des deux Mondes" offent-

liggjort en Række Afsløringer om Berlin-

Kongressen. Hanotaux deltog selv i Kon-

gressen som Sekretær, han har havt den

tyrkiske Repræsentant, Alexander Caratheodory

Pachas og den russiske Repræsentant Grev

Peter Schuwaloffs Oplysninger til sin Raadig-

hed, og Hanotaux bruger sin Viden med al

Uforbeholdenhed og megen Malice.

Det oprindelige europæiske Hovedspørgs-

maal var Fastsættelsen af Grænserne for det

nye Fyrstendømme Bulgarien. England for-

drede, at Fyrstendømmets Omfang skulde

indskrænkes saaledes, at Tyrkiet kunde ved-

blive at trække Vejret i Europa, og Rusland

maatte give efter. Ogsaa Serbiens, Rumæniens

og Montenegros Grænser skulde berigtiges,

og Rusland skulde have betydelige Udvidelser

i Asien — Ardahan, Kars, Batum osv.

Man kunde med nogen Grund tænke sig,

at de Statsmænd, der skulde lede Forhand-

lingerne om disse Grænsespørgsmaal, havde

grundige geografiske Kundskaber; Hanotaux'

Athandling viser, at man Ira begge' Sider

gik til det betydningsfulde Værk, dei havde

kostet og kunde komme til at koste saa

meget Blod, med den størst mulige Uviden-

hed og Skødesløshed. Den engelske Uden-

rigsminister, Lord Salisbury, sagde om sin

Ministerpræsident, Lord Beaconsfield: „Han

har aldrig set et Kort over Lilleasien".

Til Gengæld forstod Beaconsfield i Forening

med Salisbury at benytte en næsten utrolig

Skødesløshed fra den russiske Rigskanslers

Side.

Derom berettes følgende i Grev Peter

Schmualoffs Optegnelser:

„Vi (de russiske Befuldmægtigede) havde

et Kort, paa hvilket vor Generalstab havde

betegnet San Stefano-Traktatens Grænser med

en farvet Linie, medens en anden farvet

Linie angav de Grænser, til hvilke vi i

yderste Nødstilfælde maatte vige tilbage.

Selvfølgeligt var den første Linie en stræng

Statshemmelighed.

„Der hvilede noget højtideligt over det

sidste Møde, af hvis Udfald Krig og

Fred afhang. Præsidenten (Bismarck) an-

modede de to Underhandlere, Beaconsfield og

Gortschakoff, om at tage Plads ved Siden

af hinanden og fremsætte deres Forslag. De

satte sig sammen og udbredte hver et stort

Kort foran sig; vi andre stillede os bagved

dem. Jeg mærkede strax, at der vilde op-

staa en frygtelig Konfusion. Paa Gortscha-

koffs Kort var der kun afsat een Grænse,

San Stefano-Linien, og han paastod, at

Beaconsfield havde akcepteret den. Mea
Beaconsfield svarede kun tørt „Non, non",

pegede paa den Linie, der fandtes paa hans

Kort, og sagde, at det var den Linie, han

havde akcepteret. Til min store Overraskelse

var denne Linie den samme, som vi var be-

myndigede til at akceptere i yderste Nøds-

tilfælde. Hver holdt fast paa sit Standpunkt,

og Diskussionen begyndte at blive varm.

Saa rejste Gortschakoff sig pludseligt og

sagde til mig: „Der er forøvet et For-

ræderi; de har vort Generalstabskort !"

Efter Mødet erfarede jeg, at Gortschakoff
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den foregaaende Dag havde forlangt et Kort

over Lilleasien. Man havde givet ham Ge-

neralstabskortet med Grænserne for de yderste

russiske Indrømmelser. Han havde, uden at

ane noget, viist Lord Beaconsfield det og

laant ham det et Par Timer, for at han

kunde vise Lord Salisbury det. Englænderne

havde gættet, hvad Linien betød, og over-

ført den paa deres eget Kort. Det var

Forklaringen paa det formentlige Forræderi."

Der er meget andet af det, der foregik

paa Berlin-Kongressen, som trænger til en

Forklaring. Det gælder først og fremmest

den bosnisk-herzegowinske Affære.

Med Hensyn til Bulgarien blev San Stefano-

Freden ved Berlin-Traktaten af 13. Juli 1878

revideret paa en for Tyrkiet gunstig Maade.

Der blev oprettet et Fyrstendømme Bul-

garien, hvis Fyrste skulde vælges „frit" af

Landets Befolkning, men skulde bekræftes af

Porten ved Magternes Samtykke, og som

skulde betale en aarlig Tribut, hvis Stør-

relse nærmere skulde fastsættes, til Tyrkiet;

den nye tyrkiske Vasalstat blev væsent-

lig indskrænket til Landet mellem Donau og

Balkan. De bulgarske Landstrækninger sj'd

for Balkan blev under Navn af „Øst-Ru-

melien" en Provins med administrativt Selv-

styre og en kristen Generalguvenør „under

Hs. kejserlige Majestæt Sultanens direkte

politiske og militære Autoritet".

Denne Ordning var fra et tyrkisk Stand-

punkt en stor Forbedring af San Stefano-

Traktaten, ved hvilken Rusland havde søgt

at skabe et storbulgarsk Rige. Til Gengæld

blev der ved Hjælp af Lord Beaconsfield,

der dog optraadte som Tyrkiets Rednings-

mand, beredt TjTkiet og dets Hersker en

stor og meget ubehagelig Overraskelse, ved

hvilken Tyrkiet blev berøvet to Provinser til

Fordel for en Magt, som slet ikke havde

gjort nogen krigerisk Indsats.

De tyrkiske Provinser Bosnien og Herze-

gowina, der tilsammen er omtrent dobbelt

saa store som Nørre-Jylland og skyder sig

ind mellem Dalmatien og Serbien, spillede

før den tyrkisk-europæiske Krig en lignende

europæisk Rolle, som senere Makedonien, og

der var i San Stefano-Traktatens 1 4. Artikel

truffet Bestemmelse om, at disse Provinsers

Forhold skulde ordnes ved en Overenskomst

mellem Porten, Rusland og Østerrig-Ungarn.

Denne Artikel kom til Forhandling paa

Berlin-Kongressens Møde den 28. Juni 1878.

Den østerrigsk-ungarske Udenrigsminister G/rx'

Andrassy indledede Forhandlingerne med en

Tale, hvori han hævdede, at Tyrkiet ikke

var i Stand til at løse den Opgave, at til-

vejebringe Ro og Orden i Bosnien og Herze-

gowina; Andrassy erklærede, at Østerrig-

Ungarn kun kunde akceptere en Løsning,

hvorved der sikredes en varig Pacifikation

af de to Provinser. Til de tyrkiske Dele-

geredes Overraskelse og Forfærdelse tog den

engelske Udenrigsminister Lord Salisbury der-

efter Ordet for at slutte sig til Grev An-

drassy og foreslaa, „at Kongressen skulde

fatte Beslutning om, at Provinserne Bosnien

og Herzegovvina skulde okkuperes og ad-

ministreres af Østerrig-Ungarn". Selve Lord

Beaconsfield tog Ordet for at støtte dette

Forslag, og de tyrkiske Protester blev af-

viste.

Det var en Selvfølge, at denne Sag maatte

have været afgjort bag Kulisserne. Hvad

havde bevæget Rusland, og hvad havde be-

væget England til at skænke Østerrig-Ungarn

de to tyrkiske Provinser?

I Tidens Løb erfarede man, at der allerede

længe før Berlin-Traktaten paa det berømte

Møde mellem Kejser Alexander II og Kejser

Franz Joseph i Reichstadt den S. Juli 1876

var truffet en Overenskomst, ifølge hvilken

Østerrig-Ungarn under en tyrkisk-russisk Krig

skulde forblive neutralt og til Gengæld, naar

Tyrkiet var overvundet, skulde have Ret til

at tage Bosnien og Herzegowina i Besiddelse.

Hanotaux giver nye Oplysninger om senere

Underhandlinger om dette Spørgsmaal mellem

Rusland og Østerrig-Ungarn. Efter San
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Stefano-Freden kom den russiske Diplomat,

Grev Ignalieff til Wien for at foreslaa Grev

Andrassy, at Østerrig-Ungarn skulde besætte

Bosnien og Herzegowina mod at forpligte sig

til at anerkende San Stefano-Freden og navn-

lig Oprettelsen af et Stor-Bulgarien. Grev

Andrassy svarede med et andet Forslag,

der har særlig Interesse paa Grund af den

sidste Tids Begivenheder paa Balkanhalvøen

:

„Østerrig- Ungarn vilde ikke blot besætte Bos-

nien og Herzegowina, men ønskede tillige at

oprette et halvt uafhængigt Makedonien, der

skulde staa under østerrigsk-ungarsk Pro-

tektorat; der skulde anlægges en Jernbane

fra Mitrowitza til Saloniki under østerrigsk

Kontrol, og Østerrig-Ungarns handelspolitiske

Interessesfære til det ægæiske Hav skulde

sikres ved en Toldtraktat. Til Gengæld

skulde Rusland have fuldstændigt frie Hænder

i Bulgarien." Andrassy's Forslag gik tyde-

ligt nok ud paa en Deling af Balkanhalvøen

mellem Østerrig-Ungarn og Rusland. Igna-

lieff svarede, at han ikke havde Fuldmagt

til at forhandle paa den Basis. Østerrig-

Ungarn maatte da nøjes med at holde sig

til Reichstadt-Overenskomsten; men i lang

Tid spillede Østerrigs „Drang nach Osten"

og Rygter — hvis Grundlag man nu har er-

faret ved Hanotaux' Afhandling — angaaende

osterrigsk-ungarske Planer om at trænge

frem „hinsides Mitrowitza" til det ægæiske

Hav — , en Hovedrolle i den europæiske .Stor-

politik.

Mindre klart er det, hvad der havde be-

væget den engelske Regering til at tage

Østerrig-Ungarns Parti mod sin egen Protegé,

Tyrkiet. Man kunde kun formode, at Lord

Beaconsfield vilde styrke Ruslands Medbejler

paa Balkanhalvøen og sikre sig Støtte for

sit Ønske om at annektere Kypern, om

hvilken han allerede i 1847 havde skrevet

i sin ., Tankred" : „England behøver Ky-

pern og vil en Gang tage det som Kom-

pensation". Hanotaux bekræfter disse For-

modninger. Han oplyser tillige, at Beacons-
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field og Salisbury paa den mest affejende

Maade afviste deres Allierede, Tyrkiets Ind-

sigelser, og at det ikke gik de tyrkiske

Diplomater stort bedre hos den italienske

Befuldmægtigede, Grev Corti. Grev Corti

gjorde ganske vist et Forsøg paa at støtte

Tyrkiet, idet han paa Kongressen spurgte

Grev Andrassy, „paa hvilket Synspunkt hans

Regering stillede sig, naar den tog Bosnien

i Besiddelse". Grev Andrassy svarede koldt:

„Xaar Østerrig-Ungarn besætter Bosnien, støtter

det sig paa et europæisk Synspunkt. Mere har

jeg ikke at sige om den Sag!" Grev Corti

tav, og da de tyrkiske Befuldmægtigede

atter henvendte sig til ham og bad ham om

at virke for, at Besættelsen af Bosnien kun

fik en provisorisk Karakter, svarede Grev

Corti, at han ikke kunde udrette noget, og

at man havde betydet ham, at hans Ind-

blanding i den Sag vilde være Castis belli.

Men Hanotaux oplyser ogsaa, at de tyrkiske

Befuldmægtigede tiltvang sig selv Opfyldelse

af deres Ønske. Den 13. Juli underskrev

Grev Julius Andrassy og hans Medhjælpere

paa Kongressen, Karolyi og Haymerle, en

Erklæring om, at Sultanens Suverænitets-

rettigheder i Bosnien og Herzegowina i ingen

Henseende skulde berøres af den østerrigsk-

ungarske Okkupation, at denne Okkupation

skulde betragtes som provisorisk, og at den

østerrigsk-ungarske Regering umiddelbart efter

Kongressen vilde slutte en foreløbig Overens-

komst med Tyrkiet om Okkupationen. Denne

Overenskomst blev sluttet den 21. April

1879; men Porten har aldrig gjort Brug af

Andrassys Erklæring, der .var forblevet en

Hemmelighed, til den blev offentliggjort af

Hanotaux.

Resultatet af alle disse Forhandlinger var

Berlin- Traktatens 25. Artikel, der lyder saa-

ledes

:

„PrQvinsernc Bosnien og Herzegowina okku-

peres og adminisireres af Østerrig-Ungarn.

Da den østerrigsk-ungarske Regering ikke

ønsker at paatage sig Administrationen af
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Sandshaket Novibazar, der strækker sig mel-

lem Serbien og Montenegro mod Sydøst til

hinsides Mitrovitza (jusqu'au delå de Mitro-

vifmj, vil den tyrkiske Administration ved-

blive at funktionere der. Men for at sikre

Opretholdelsen af den nye politiske Tilstand

saa vel som Kommunikationernes Frihed og

Sikkerhed, forbeholder Østerrig-Ungarn sig

Ret til at holde Garnison og anlægge Mili-

tærveje og Handelsveje i denne Del af det

gamle Vilajet Bosnien i hele dets Udstræk-

ning.

„Den østerrigsk-ungarske og den tyrkiske

Regering forbeholder sig at træffe Forstaaelse

om Enkelthederne."

Der udbrød Oprør i Bosnien og Herze-

gowina. Da de østerrigske Tropper havde

dæmpet Oprøret, der støttedes baadc fra

tyrkisk og fra serbisk Side, blev den i

Berlin-Traktaten forudsete Overenskomst mel-

lem Østerrig-Ungarn og Tyrkiet afsluttet i

Konstantinopel den 21. April 1879.

1 Indledningen til denne Overenskomst er-

klærer de to Magter, >>fl/ Okkupationen af Bos-

nien og Herzegoivina ikke gør noget Skaar i

Hans kejserlige Majestat Sultanens Suvencnitet

over disse Provinser«. Østerrrg-Ungarn lover

at beholde alle Embedsmænd, der har de

fornødne Egenskaber til at sikre en god

Administration, at tilsikre Muhammedanerne

fri Religionsudøvelse og sikre dem mod

Overlast af enhver Art. Sultanens Navn

skal som forhen nævnes i Muhammedanernes

offentlige Bønner. Bosniens og Herzegowinas

Indtægter skal udelukkende anvendes til

Landets Tarv. Der træffes i Art. 7 og føl-

gende Artikler Bestemmelser om den øster-

rigsk-ungarske Okkuption af Novibazar. Ifølge

Art. 8 maa de østeirigsk-ungarske Trop-

pers Nærværelse i Sandshaket ikke i nogen

Maade lægge Hindringer i Vejen for Ad-

ministrationen, der lige som hidtil ude-

lukkende ledes efter direkte Befalinger fra

den høje Port, som ogsaa har Ret til at

lægge Garnisoner i Sandshaket — ogsaa

paa de af de østerrigsk-ungarske Tropper

besatte Steder.

Da Kara Mustapha i Aaret 1683 førte

Muhammed IV's vældige Hær mod Wien,

stod det tyrkiske Rige paa Højdepunktet af

sin Magt og Vælde; Sultanen herskede den

Gang i Europa over et Rige paa over 850,000

Kvadratkilometer, over halvanden Gang saa

stort som Wilhelm Ils Rige. Fra den 12.

September 1683, da Johan Sobiesky i Spidsen

for de kristne Hærskarer undsatte Wien, er

det stadigt gaaet ned ad Bakke for Osma-

nerne. \'ed Freden i Fassarowitz 1718

mistede de 95,198 Kvadratkilometer Land,

ved Freden i Belgrad 17 38 29,624 Kkm.,

ved Freden i Kutschuk Kainardschi 17 74

113,949 Kkm., ved Jassy-Traktaten 1791

23,300, ved Freden i Bukarest 1812 45,935,

ved Freden i Akerman 1826 1664, ved

Freden i Adrianopel i 1829 42,828 Kkm.

Berlin Freden af 13. Juli 187 8 kostede

Tyrkiet 2 71,568 Kvadratkilometer — syv

Gange Kongeriget Danmark — og var saa-

ledes den største Amputation, som det tyr-

kiske Rige var blevet underkastet. Det i

Omfang saa vældige Tab havde dog ikke

saa stor Betydning, som man ved første

Øjekast skulde tro. Den allerstørste Del af

Tabet faldt paa Lande, der hidtil af Navn,

men ikke af Gavn, havde været Tyrkiets

Vasalstater, Rumænien, Serbien og Monte-

negro, hvis Uafhængighed blev anerkendt

ved Freden i Berlin, og Tyrkiets Militær-

kraft blev ikke svækket, men snarere styrket

ved dets Landetab; de Kristne i Tyrkiet er

ikke værnepligtige, og Sultanen havde maattet

holde Garnisoner i en Del af de afstaaede

Landstrækninger, særligt i Bulgarien. Det

tyrkiske Rige i Europa svandt —- naar Bul-

garien (63,751 Kkm.) og Øst-Rumelien (32,594)

fraregnes — ved Freden i Berlin og ved de

Landstrækninger, som Sultanen i 1881 maatte
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afstaa til Grækenland, ind til 169,000

Kvadratkilometer med lidt over 6 Millioner

Indbyggere. Men Tyrkiets Kraft laa og ligger

i de asiatiske Provinser, særlig i Lilleasien,

der er næsten lige saa stort som Frankrig

og har ti Millioner Indbyggere, og Sultanen

herskede — efter at Englænderne i 1882 havde

besat Ægypten — nominelt over 4,148,000

Kvadratkilometer med 40 Millioner Ind-

byggere, i Virkeligheden over tre Millioner

Kvadratkilometer og 25 Millioner Mennesker.

Det tyrkiske Rige, hvis bedste Provinser tilmed

frembød store Udviklingsmuligheder, var saa-

ledes i og for sig stort nok til at hævde

sig en betydelig Stilling; men Sultan Abdul

Hamid var vel en dygtig Diplomat, men han

havde hverken Evner eller Lyst til at op-

træde som Reformator. Den mistænksomme,

nervøse Hersker var tværtimod bange for

Omvæltninger. Sultanen ødelagde Hæren og

Administrationen ved sit Spionerisystem og

de daarlige Finansforhold, og han aabnede

med den slette Administration Vejen for nye

Indblandinger fra „Magterne" i Tyrkiets

indre Forhold, først og fremmest i Make-

donien, hvor Oprør mod Tyrkerne vexlede

med Kampe mellem Bulgarer, Grækere, Ru-

mænere og Serbere, der alle gør Fordring paa

at være de rette Arvinger til Alexander den

Stores Stammeland.

Der syntes en Tid paa det storpolitiske

Omraade at aabne sig nye og bedre Ud-

sigter for Tyrkiet ved den Interesse, som

Wilhelm II viste for Tyrkiet og dets Hersker;

men Tyrkiet laa for langt udenfor Tysk-

lands Magtomraade. Østerrig-Ungarn og Rus-

land traf i 1897 en Forstaaelse om Balkan-

halvøen, der berøvede Sultanen de Chancer,

som Uenigheden mellem disse to Stormagter

hidtil havde givet ham, og ved den øster-

rigsk-russiske Miirzsteg- Overenskomst af 1903

begyndte der en ny europæisk Reform-Aktion i

Makedonien. Stor Betydning fik denne Ak-

tion ikke for de Kristne i Makedonien, men

den svækkede Sultanens Prestige, og Tyrkiet

led et nyt- Tab ved Tyrkernes Fordrivelse

fra Kreta og Øens faktiske Forbindelse med

Grækenland. Tyrkiets bedste Støtte var

egentlig Krigen i Østasien og Marokko-

Konflikten, der bortledte Stormagternes Op-

mærksomhed fra „den nærmere Orient", som

man efter Japans Optræden paa Verdensscenen

kalder den tyrkiske Orient.

Saa indtraf der en Begivenhed, som atter

satte Balkan-Halvøens Forhold paa den stor-

politiske Dagsorden. Den 27. Januar holdt

den østerrigsk-ungarske Rigsudenrigsminister,

Friherre von Aehrenthal i den ungarske De-

legations Udvalg en Tale, hvori han udvik-

lede et helt nyt østerrigsk-ungarsk Balkan-

Program, der gik ud paa at søge Tilknyt-

ning mellem de bosnisk-herzegowinaske Jern-

baner og det tyrkiske og græske Jernbanenet.

Aehrenthals Programtale var i og for sig vel

skikket til at vække Opmærksomhed; den

maatte vække særlig Opmærksomhed hos de

Statsmænd og Diplomater, der, som Hano-

taux, kendte Andrassys gamle Forslag om

Mitrovitza-Banen og Østerrig-Ungarns Frem-

trængen til det ægæiske Hav. Man afventede

med Interesse Ruslands Svar. Rusland lagde

ikke Skjul paa, at det ansaa Aehrenthals Pro-

gram for et Brud paa den østerrigsk-russiske

Overenskomst af 1897 og paa Murzsteg-

Overenskomsten ; men Rusland nøjedes med

et fredeligt Modtræk, en russisk Plan om en

Bane til Adriaterhavet. Da Italien med en

Begejstring, der fandt sin Forklaring i Ita-

lienernes Atraa efter Albanien og i den

italienske Dronnings montenegrinske Her-

komst, sluttede sig til Rusland, og da Kong

Edward og Kejser Nikolaus paa Revals Rhed

sluttede en Entente, der tydeligt nok var

rettet mod Østerrig-Ungarn og bl. a. gik ud

paa at opstille et nyt makedonsk Reform-

program, syntes Aehrenthal at have lidt et

Nederlag, og man hørte ikke mere om hans

Jernbaneplaner. Saa kom den overraskende

fredelige Revolution i Tyrkiet den 24. Juli,

og dermed syntes det makedonske Spørgs-
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maal i det mindste foreløbigt at skulle gaa

ud af Sagaen. De europæiske Stormagters

Udenrigsministre erklærede med en sjelden

Knsicmmighed, at de stillede sig velvilligt

overfor den nye Æra i Tyrkiet og vilde af-

vente, om Ungtyrkerne selv magtede den

Opgave, at sskaffe ogsaa Sultanens kristne

Undersaatter Frihed og betryggende Rets-

forhold, og de kristne Frihedsførere i Make-

donien nedlagde foreløbigt Vaabnene.

Der syiiles at være Udsigt til en ny frede-

lig Balkan Æra. Stor var Tilliden til det ung-

tyrkiske Regimentes Varighed dog ikke, og

man maatte studse lidt, da „Neue Freie

Presse", der ofte benyttes af det wienske Uden-

rigsministerium, lod V^erden vide, at man

paa Ballhausplatz ikke stolede paa, „at de

tyrkiske Forhold vilde udvikle sig i lige

Linie".

Meningen med denne dunkle Hentydning

skulde man snart erfare; men i Mellemtiden

forefaldt der i Bulgarien en Begivenhed, som

paa anden Maade henledte Opmærksomheden

paa Balkanhalvøen.

Bulgarien havde efter sin Befrielse fra det

tyrkiske Herredomme havt en meget bevæget

Historie. Der var, som en russisk Diplomat

sagde, ved Berlin-Traktaten oprettet „et til-

freds Bulgarien" og et „utilfreds Bulgarien".

Det maatte dog forstaas saaledes, at det til-

fredse Bulgarien, Fyrstendømmet Bulgarien,

ikke paa nogen Maade vilde være tilfreds,

før det blev forenet med det utilfredse Bul-

garien, Bulgarien syd for Balkan, ogsaa

kaldet Øsl-Rumelien.

Rusland havde ikke kunnet gennemføre

Oprettelsen af et storbulgarsk Rige. I Aaret

1885 gennemførte Bulgarerne selv deres Ønske

om Øst-RumeUevs Forening med Fyrstendømmet

Bulgarien ved en ret fredelig Revolution, og

den første Bulgarfyrste, Alexander af Batten-

berg, holdt sit Indtog i Philippopel. Men

saa stødte Opfyldelsen af Bulgarernes Ønsker

paa bestemt Modstand hos Rusland eller

rettere hos Kejser Alexander III. Czaren

havde ved sin Fasthed og Mistro overfor

Bismarck opnaaet betydelige storpolitiske Re-

sultater; men Czaren var alt andet end Di-

plomat, og den Selvhersker-Principfasthed,

som Alexander III viste overfor Bulgar-

fyrsten, der uden Ruslands Tilladelse havde

proklameret Øst-Rumeliens Forening med

Fyrstendømmet Bulgarien, førte til, at Rus-

land paa Balkanhalvøen mistede det væsen-

ligste Udbytte af sin Sejr over Tyrkiet.

Fyrst Alexander forlod Bulgarien paa Cza-

rens Bud, men den bulgarske Statsmand

Stambtdoff, der var en Statsmand af ikke

mindre haard Støbning end Alexander III,

tog Magten med det Maal at befri det af

Rusland befriede Bulgarien for det russiske

Overherredømme. Stambuloff indsaa, at han

dertil behøvede en Fyrste, og en saadan var

vanskelig at finde. Den bulgarske Sobranje

valgte Prins Valdemar af Danmark til Fyrste

;

men Prinsen maatte af Hensyn baade til sin

Broder, Kong Georg, og til sin Svoger,

Czaren, afslaa Valget. En bulgarsk Depu-

tation drog ud for at søge en Fyrste. Den

maatte ifølge Berlin-Traktaten søge sin Fyrste

udenfor Stormagt-Dynastierne, og den søgte

forgæves. Saa stansede den bulgarske Stats-

mand Stoilof, medens han ledte i „Almanach de

Gotha", ved Løjtnant i den ungarske Honved-

hær. Prins Ferdinand af Koburg-Kohary.

Stoilof tandt. at den hovedrige Prins, der

som Koburger og som Kong Louis Philippes

Dattersøn havde udmærkede og vidtrækkende

Familieforbindelser, var et godt Fyrsteæmne.

En ungarsk Major, Hr. v. Laaba, der var

en god Bekendt af Prinsen, paatog sig efter

den bulgarske fyrstesøgende Deputations An-

modning at sondere Ferdinand af Koburgs

Stemning og løste denne Opgave under en Fore-

stilling i den wienske Opera. Prinsen var

„principielt" villig til at modtage Tilbudet, og

hans ærgerrige, dygtige og modige Moder,

Borgerkongens Datter, Prinsesse Clementine,

støttede energisk Stoilof. Den 7. Juli iSSj

valgte den bulgarske Sobranje efter Diktatoren
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Stambuloffs Befaling enstemmigt Prins Ferdi-

nand til Fyrste af Bulgarien, den 10. August

rejste Prinsen i al Hemmelighed til Widdin,

og den 14 August aflagde han Ed paa den

bulgarske Forfatning og overtog som Fyrst

Ferdinand I Regeringen i Bulgarien.

Den 26aarige Fyrste havde en vanskelig

Stilling. Den forholdsvis lille, forfængelige

Mand med de af kostbare Fingerringe be-

satte Fingre og den for Karikaturtegnerne

saa taknemlige Næse — „Ferdinandus Naso"

— savnede sin martialske Forgænger, Sejr-

herren ved Slivnitzas personlige Charme og

Prestige. Han var nødt til blindt at lystre

Stambuloff, der var en meget ubehagelig,

meget brutal Premierminister, Czar Alexander

nægtede ham Anerkendelse, de andre Magter

fulgte Ruslands Exempel, og den ikke-aner-

kendte Bulgarfyrste var selskabeligt boycottet

af Diplomaterne i sin egen Hovedstad. Det

blev dog mere og mere klart, at Ferdinand

I trods sin Mangel paa glimrende Egenskaber

var en dygtig Diplomat med den for en Di-

plomat og Statsmand mest værdifulde Egen-

skab, sejg Udholdenhed. Han holdt ud i

Sofia trods alle Storme og alle Naalestik, og

der begyndte at oprinde lysere Dage for

ham, da det endelig lykkedes ham at faa

en Gemalinde, Hertugen af Parmas Datter,

Marie Louise. Da der den 18. Januar 1894

fødtes en bulgarsk Tronarving — Prins Boris,

— voxede Fyrstens Selvfølelse og Haab

om at grunde et Dynasti. Kort efter døde

Czar Alexander III. Nikolaus II havde ikke

arvet sin Faders haardnakkede Fordomme mod

Bulgarien. Fyrsten fik Mod til at frigøre sig

for Stambuloffs Tyranni, og Stambuloff faldt

for Morderhaand i Juli 1895. Bulgarfyrsten

lod trods sin Gemalindes haardnakkede Mod-

stand Prins Boris optage i den græsk-

katholske Kirke, og derved forsonede „Ferdi-

nand Apostata" Rusland. Czaren anerkendte

Bulgarfyrsten, de andre Magter fulgte atter

Ruslands Exempel, og den 14. Marts 1896

udstedte Sultan Abdul Hamid et Firman,

der anerkendte Ferdinand I som Fyrste af

Bulgarien og som tyrkisk Generalguvenør i

ØstRumelien.

Der oprandt nu roligere Tider for Bulgarien

og for Bulgarfyrsten. Ferdinand regerede

godt, og de bulgarske Forhold udviklede sig

paa heldig Maade i alle Henseender. Men

Fyrstens personlige Ærgerrighed var ikke til-

fredsstillet. Ferdinand var ganske vist faktisk

Hersker i Bulgarien ; men formelt var han

Sultanens tributpligtige Vasal og som „Gene-

ralguvernør" i Øst-Rumelien endog af Navn

Sultanens Undersaat. Fyrst Ferdinand ar-

bejdede ihærdigt og med Omsigt paa at

skabe en stærk bulgarsk Hær, der kunde

sætte ham i Stand til at tiltvinge sig Uaf-

hængighed og Kongekronen. Han havde i

sine Kongedrømme sat sit 20aarige Regent-

jubilæum som den yderste Termin for Op-

fyldelsen af disse Drømme, og da Dagen,

den 7. Juli 1907, kom, var han ogsaa rustet

til at gennemføre sine Planer, Men For-

holdene var ham ugunstige, Europa havde

andet at tænke paa, alle interesserede sig

for Marokko-Krisen, ingen for Balkanfor-

holdene. Saa kom Omvæltningerne i Tyr-

kiet. Dermed syntes alle Balkan -Spørgs-

maal paa ubestemt Tid at være fjernede

fra den europæiske Dagsorden , og Verden

begyndte først at ane, at der foregik noget

bag Kulisserne, uden dog at forstaa, hvad

det var, da den bulgarske Regering den

21. September benyttede en Strike paa

Orientbanen til at tage den Del af Banen,

der gaar gennem Bulgarien, i Besiddelse og

derefter nægtede at udlevere den til Orient-

baneselskabet. Forbauselsen voxede, da Fyrst

Ferdinand og hans nye Gemalinde, Prinsesse

Eleonore af Reusz- Kostritz, der var kom-

met til Budapest for at lykønske Kejser

Franz Joseph til hans Jubilæum, blev mod-

tagne som Suveræner. Der fremkom For-

modninger, derefter Efterretninger om, at

Fyrst Ferdinand vilde proklamere Bulgariens

Uafhængighed, at Kejser Franz Joseph de-
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finitivt vilde annektere Bosnien , og at den

østerrigsk-ungarske Tronfølger stod bag ved

hele dette Arrangement, bisse Efterretninger

blev dementerede. Men den 3. Oktober

vendte den østerrigsk-ungarske Gesandt i

Paris, Grev Klievetihijller, tilbage fra Wien til

den franske Hovedstad for at overrække

Præsident Falliéres en Haandskrivelse fra sin

Kejser om Bosniens og Herzegowinas An-

nexion. Den 4. kunde „Le Temps" melde,

at Østerrig -Ungarn vilde annektere Bos-

nien og Herzegowina, og at Fyrst Ferdinand

den næste Dag vilde proklamere Bulgariens

Uafhængighed, hvis han da ikke skiftede

Mening inden den Tid.

F'yrst Ferdinand skiftede ikke Mening.

Den 4. Oktober om Aftenen Kl. 9 ankom

Bulgarfyrsten med Extratog til Giurgevo-

gik om Bord paa den bulgarske Krigs-Yacht

„Krum" og sejlede til Rustshuk. Om Bord

paa „Krum" blev der under Fyrstens For

sæde afholdt et Ministerraad, som varede

tre Timer. Det blev besluttet strax at skride

til Uafhængighedserklæringen. Der blev tele-

graferet til Sotia, og om Natten Kl. 1 '/a

afrejste Fyrstinde Eleonore og Prins Boris

med Extratog til de gamle bulgarske Czarers

Hovedstad Tirnovo. Kl. 3 afrejste Fyrsten og

Ministrene, ligeledes med Extratog, fra Rust-

shuk til Tirnovo. Den 5. Oktober Kl. 11 For-

middag proklamerede Fyrst Ferdinand I i de

40 Martyrers Kirke, der stammer fra den

gamle bulgarske Stortid, Bulgariens Uaf-

hængighed og blev derefter udraabt til

Konge. "

Samme Dag udsendte Kejser Franz Joseph

en Række Haandskrivelser, hvori han paabød

Bosniens og Herzegowinas Indlemmelse i det

habsburgske Rige, og en Proklamation til

Beboerne i de to Provinser. Samtidigt hermed

tilstillede Friherre v. Aehrenthal Stormagterne

en Note, hvori han søgte at gøre Rede for

Grundene til Annexionen, og de østerrigsk-

ungarske Gesandter i Rom, London, St. Pe-

tersborg og Berlin overrakte eller søgte at

overrække vedkommende Herskere en Haand-

skrivelse fra Kejser Franz Joseph. Det lyk-

kedes ikke Gesandterne i St. Petersborg og

Berlin at løse denne Opgave strax. Czaren

befandt sig i den finske Skærgaard, Kejser

Wilhelm var paa Rominten, og hverken den

tyske Rigskansler eller den tyske Udenrigs-

minister var i Berlin.

Kovf^ Ferdinand 1 underrettede i et Tele-

gram, der indeholdt Forsikringer om Ven-

skab og Hengivenhed, sin gamle Suveræn

Sultanen om sin Beslutning om at berøve

det tyrkiske Rige et lille Hundredetusinde

Kvadratkilometer. Den tyrkiske Storvezir

Kiamil Pacha svarede kort, at Sultanen vilde

afvente Stormagternes Udtalelser. Porten

sendte den 6. Oktober pr. Telegram Mag-

terne en Note, hvori den meddelte, at den

„med dyb Forbauselse, som utvivlsomt

deltes af Stormagterne", havde erfaret, at

Fyrsten af Bulgarien den fbregaaende Dag i

Tirnovo havde proklameret Bulgariens Uaf-

hængighed og Ophøjelse til Kongerige.

Porten appellerede til de Magter, der havde

undertegnet Berlin-Traktaten , og forbeholdt

sig alle Rettigheder, der var tilkendte Tyrkiet

ved „denne internationale Akt".

Den 6. Oktober om Eftermiddagen over-

rakte den østerrigsk-ungarske Gesandt i Kon-

stantinopel, Markgrev Pallavicini, Porten Fri-

herre v. Aehrenthals Note om Annexionen.

Det havde ikke været nogen let Opgave, at

affatte den Note, men Aehrenthal havde

lettet sig Opgaven ved at „tilbagegive" Tyr-

kiet Novibazar. Der var i Wien og i Buda-

pest og iøvrigt ogsaa andre Steder dem,

der hævdede, at Tyrkiet egenligt tjente ved

Forretningen , da det kun mistede noget,

som det ikke havde, og til Gengæld fik

noget, som det havde ment at have mistet

for stedse. Det var egenligt sandt, men det

lød ikke tilstrækkeligt diplomatisk til at

kunne bruges i Noteform. I Virkeligheden

udtrykte Østerrig-Ungarns „Bismarck", Fri-

herre V. Aehrenthal, det samme i finere
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Form. Han fremhævede baade i Noten til

Magterne og i Noten til Porten med mange

Ord Østerrig-Ungarns Velvillie overfor Tyr-

kiet og den Højmodighed, som det habs-

burgske Rige viste ved at tilbagegive Sul-

tanen Sandshaket Novibazar. Aehrenthal

hævdede, at Østerrig-Ungarn ved „denne be-

tydningsfulde Handling ikke blot havde givet

Porten et eklatant Bevis paa sin Tillid og

sine oprigtigt venskabelige Følelser, men og-

saa paa den eftertrykkeligste Maade havde

dementeret de Rygter, der tillagde Østerrig-

Ungarn egoistiske Ambitioner og territoriale

Atraaer". Først efter denne ret mislykkede

Indledning kommer den egentlige Tilstaaelse.

Den bitre Pille serveres i Aehrenthals Note

til Porten paa følgende Maade:

„Da det altsaa er en Kendsgerning, at

Østerrig-Ungarn ikke mere har til Hensigt

at appellere til Bestemmelserne i Konstan-

tinopel-Overenskomsten angaaende Sandshaket,

har Østerrig-Ungarn paa den anden Side

den Pligt, at præcisere sit Standpunkt med

Hensyn til de andre i denne Konvention

specificerede Spørgsmaal. Østerrig-Ungarn har

opfyldt den Mission, der ved Berlin-Trak-

taten blev betroet det i Bosnien og Her-

zegowina, til den derværende Befolknings

Vel og endog i Tyrkiets Interesse. Det er

en Kendsgerning, at kun (!) den Situation,

der ved Berlin-Traktaten var skabt i Bos-

nien og Herzegowina, og som Østerrig-

Ungarn har befæstet, har gjort det muligt

for Tyrkiet at koncentrere sine Kræfter paa

Bevarelsen af Rigets territoriale Integritet.

„Bosnien og Herzegowina er nu, takket

være den østerrigsk-ungarske Administra-

tions flittige Arbejde, naaet til en høj Grad

af materiel og aandelig Kultur. Øjeblikket

synes altsaa (!) kommet til at sætte Kronen

paa Værket og give disse Provinser det af

Befolkningen ønskede autonome og konstitu-

tionelle Regime. Østerrig-Ungarn maa imid-

lertid for at virkeliggøre sine ædle (!) Hen-

sigter, nøje ordne de to Provinsers Stilling

og træffe Forholdsregler mod de Farer, der

kunde true det i Aaret 1878 indførte Re-

gimes Stabilitet. Østerrig-Ungarn ser sig

derfor i den bydende Nødvendighed, at

maatte frigøre sig for de i Konstantinopel-

Konventionen tagne Forbehold og, hvad

Bosnien og Herzegowina angaar, at gen-

vinde sin tidligere (!) Åktionsfrihed. Østerrig-

Ungarn tror, at Forholdet mellem Østerrig-

Ungarn og Tyrkiet, naar det er befriet for

den usikre Situation i Bosnien, Herzegowina

og i Sandshaket, vil vinde ved den defini-

tive og normale Ordning, som vi vil indføre."

Saa løjerligt kan det gaa i denne Verdens

Politik, og saa uskyldigt vittige kan Diplomater

være. Det fromme Østerrig-Ungarn havde lige-

frem set sig nødt til at annektere de to tyr-

kiske Provinser, fordi Tyrkiet havde faaet en

fri Forfatning, og Bosniens og Herzegowinas

Beboere ikke maatte staa tilbage for deres

gamle Medborgere! Porten kunde med nogen

Ret have svaret, at Bosnien og Herzegowina

jo nu vilde faa den ønskede frie Forfatning,

naar de blev udleverede til deres rette Suveræn
;

men Porten foretrak at tie og appellere til

en europæisk Konference.

Det var da ogsaa klart nok, at de i den

østerrigsk-ungarske Note angivne Grunde ikke

havde været afgørende for den wienske Rege-

rings Optræden. Den østerrigsk-ungarske Tron-

følger har sikkert gerne villet skænke den

gamle Kejser og dermed ogsaa sig selv de

to Provinser i Jubilæumsgave. Baade de

østerrigsk-ungarske Statsmænd og Fyrst Fer-

dinand og hans Ministre har vel ladet sig

lede af den nærliggende Betragtning, at de

ungtyrkiske Førere havde sat det tyrkiske Riges

Integritet og den tyrkiske Hærs Reorganisa-

tion paa deres Program, og at det derfor

vilde være uklogt at vente med at fastslaa

Bulgariens og Bosnien-Herzegowinas definitive

Adskillelse fra Tyrkiet.

Det store Spørgsmaal var, hvad „Europa"

vilde sige til Østerrig-Ungarns og Bulgariens

dristige Skridt.
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Det laa efter de mange Statsmandsmøder

i Slutningen af August og i September nær

at antage, at det Hele var et aftalt Spil mel-

lem Stormagterne, der vilde føre til en yder-

ligere Deling af det tyrkiske Rige paa en

europæisk Konference. Der fremkom dog

strax en Række Tegn, som stred mod denne

Forudsætning. Den Kendsgerning, at Kheven-

huller allerede den 3. Oktober overrakte Fal-

liéres Kejser Franz Josephs Skrivelse, tydede

paa, at P>ankrig var holdt udenfor Hemme-

ligheden, og det samme syntes at gælde om

England. Czarens og Kejser Wilhelms Tøven

med at modtage Skrivelsen var ligeledes ret

mærkelig. Den tyske Regering forsikrede da

ogsaa baade i ofticiøse Bladartikler og i en

Note, som den tyske Gesandt i Konstantino-

pel den 10. overrakte Porten, at hverken

Kejser Wilhelm eller hans Ministre havde

vidst noget om de østerrigsk-ungarske An-

nexionsplaner. Den russiske Udenrigsminister

Iswohki, som den 15. og 16. September havde

forhandlet med Aehrenthal paa Slottet Buch-

lau i Miihren og ved sin Ankomst til Paris

blev modtaget med Kulde og Bebrejdelser for

at have handlet bag sin Allieredes Ryg, for-

sikrede, at han var ganske uskyldig. Da

Aehrenthal den 8. Oktober i den østerrigske

Delegation paaberaabte sig sin Forstaaelse

med Rusland, svarede russiske Organer med

Beskyldninger mod det østerrigske Diplomati

for Usandhed.

Isvvolski søgte imidlertid, støttet af den

franske Regering, at faa sammenkaldt en

Orient- Konference; men han stødte paa Mod-

stand hos den engelske Regering, der havde

faaet Vished for, at Iswolski ønskede at benytte

Lejligheden til at faa ophævet Paris-Trakta-

tens ved Berlin-Traktaten bekræftede Bestem-

melse om Dardanellernes Lukning for rus-

siske Krigsskibe. Frankrig mæglede mellem

Petersborg og London, men samtidigt ud-

foldede det franske Diplomati en ganske

mærkelig og omfattende Virksomhed, der tyde-

ligt nok gik ud paa saa indbyrdes modsatte

Bestræbelser som at vinde Tyskland for sine

Konferenceplaner og at skille Østerrig-Ungarn

fra Tyskland og faa Italien ud af Triple-

alliancen.

Alle disse Manøvrer, som det maa være

Fremtiden forbeholdt at stille i den rette Be-

lysning, endte med, at det officiøse franske

Bureau „Agence Havas" den 15. Oktober om

Formiddagen offenliggjorde det Konference-

Program, som Iswolski, Grey og Pichon skulde

være blevet enige om og vistnok ogsaa var

blevet enige om, og at den londonske Rege-

ring samme Dags Aften offenliggjorde et

Communiqué om Konference-Programmet, der

ikke stemte med „Agence Havas"' Meddelelse.

Ifølge „Agence Havas" lød det 7. Afsnit af

Programmet saaledes: „Det er ønskeligt at

søge at give Serbien og Montenegro en Kom-

pensation ved en Grænseberigtigelse i den

Del af Bosnien og Herzegowina, som grænser

til Sandshaket Novibazar." I den engelske

Regerings Communiqué blev dette Spørgs-

maal kun antydet paa følgende Maade: „Det

tør haabes, at der vil findes Midler til at

imødekomme de mindre Staters berettigede

Ønsker, dog med det Forbehold, at dette

ikke sker paa Tyrkiets Bekostning."

Den franske Regering blev højst forbitret

over „Agence Havas"' Meddelelse, der trods

Iswolskis Dementier mentes at være lanceret

bag den franske Regerings Ryg. Hele Sagen

er i Øjeblikket ganske uklar. Har Isvvolski

virkelig lanceret Meddelelsen i „Agence Ha-

vas", har han ikke spillet fint Spil i nogen

Henseende. Den østerrigsk-ungarske Regering

erklærede strax, at den ikke vilde gaa med

til en Konference, paa hvilken der skulde

forhandles om Kompensationer til Serbien og

Montenegro, og Iswolski maatte lade denne

Fordring falde.

Iswolski havde maattet ændre sit Kon-

ference-Program, skøndt han derved udsatte

sig for de skarpeste Angreb i den panslavi-

stiske Presse og maaske ogsaa for at miste

sin Ministerstilling. Den engelske Regering
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havde desuden fordret og sat igennem, at

Isvvolski tog Dardaneller-Spørgsmaalet bort

fra Konference-Programmet, og at dette

Spørgsmaal blev henvist til særlige Forhand-

linger mellem Rusland og Tyrkiet. Dermed

var der vist Vejen til paa Forhaand at af-

gøre de Spørgsmaal, der skulde forelægges

for Konferencen, ved særlige Underhand-

linger, og Vejen blev fulgt ; men først var

Bulgariens Rustninger lige ved at fremkalde

en Krig paa Balkanhalvøen. Lørdag den

17. Oktober udstedte den tyrkiske Regering

Mobiliseringsordrer, og først i det yderste

Øjeblik lykkedes det den franske Regering

at hindre en Krig ved at bevæge Ferdinand

I til at afgive bestemte fredelige Erklæ-

ringer. Derefter kom der Fart i Underhand-

lingerne.

De nærmeste Dage vil vel vise, om disse

Underhandlinger vil føre til et tilfredsstillende

Resultat, og om det vil lykkes at hindre

den serbiske Kronprins, der absolut synes

at ville være Nationalhelt, i at stikke Ild i

Balkan-Krudttønden. I ethvert Tilfælde er

den forløbne Maaneds Balkan-Krise en poli-

tisk Krise af stor Betydning, der har frem-

kaldt dybe Revner ikke blot i Triple-Alliancen,

men ogsaa i Triple-Ententen — og sønder-

revet Berlin-Traktaten af 13. Juli 1878.

23. Oktober.
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At Astrid Ehrencron-Kidde.

FRØKEN Mathilde Muhlweyden stod med

Ryggen mod Vinduet og læste sit Brev

fra Ungdomsvennen Rolf Kampmann, nu

Ingeniør i Argentina, gift og hjemfaren,

borte fra sit Land snart paa tyvende Aar.

Det var saa gode Breve, saa fyldte med

det stærke, fremadhastende Liv ude i Ver-

den; det hamrede i dem af Maskinstempler,

det luftede af blaffende Sejlsport, det hvæsede

og randt med Dampspy og roterende Valser

af disse Breve, saa hun kunde blive ganske

ør af det i sit stakkels, svage Hoved. Hun

saae de brede Nyvejanlæg med Vognrullen

foroven og Kloakernes Klukken nedenunder

— ih, saadan et Liv og en Larm!

Frøken Muhlweyden drejede sig og lagde

Brevet fra sig i Karmen og aabnede Vin-

duet. Hun ligesom maatte sanse lidt Ro

oven paa alt dette.

Dér laa den gamle Borggaard indenfor de

kalkhvide Murstenslænger, løvgul over Bro-

stenene af Septembereftermiddagssol. Henne

i Hjørnet paa den fjerde Side, hvor Havens

Linde vældede ud over Stakittet, stod gamle

Jørgen og hvæssede Køkkenknive paa Slibe-

stenen, Benet gik op og ned, som om han

traadte en Spinderok, den surrede og surrede

som et stort Insekt i Skyggen. Inde fra

Havens Muldbund duftede det vaade, jord-

traadte Løv, klæbrigsødt og godt, det lugtede

som sorte Kirsebær, de smaa vilde Fugle-

bær, som Finkerne og Solsorterne hakker i;

ind imellem kom den sødbrændte Duft af

Fyrrenaalene, som hun maatte aande dybt

for at hente ind ; den kunde være saa stærk

efter Solskinsdage, som stod hele Plantagen

og brændte.

Der kom en Flok Stære susende hen over

Jørgens Hoved, de trak over Haven nedad

mod Fjorden til. Han saae efter dem —
saa fik han Øje paa Frøkenen og løftede paa

Hatten, mens hans Fod slap Slibestenen, der

surrede sig i Ro.

„Nu stikker de liegodt af!« sagde han,

„ja, nu kan det helle'ee var' læng' far Etter-

aaret det er her — —

"

Dér kom den lille Hjælpepige Mett'-Marie

over Gaardcn med et Forklæde fuldt af

Gryn til Husjomfruen inde i Køkkenet —
naa, dér spildte hun sandelig en artig

Dynge — nej, se, hvor travlt hun fik med

at kalde Hønsene til, dæmpet men ivrig.

Naa — de var nok ikke sene — det var

saamænd i en Fart, at hun fik Sporene af

sin bitte Misgærning udslettet, inden hendes

Husbond kom over Gaarden og saae det.

Han holdt ikke af at se noget gaa til

Spilde. Det var endda godt, at de havde

Høns paa Gaarden for bitte Mettes Skyld.

Frk. Mathilde truede med Haanden og lo.

Der var saamænd ellers nok af dem, der

trængte til at slagtes. De var saa gamle,

at de ikke gav et Æg mere. Men det var

jo nu saadan een af Faderens Ideer, at de

skulde blive ved at gaa.

Ja, de blev gamle nu, alle her i Huset,

bitte Mette var snart det eneste unge Blod

paa Gaarden. Ja og saa et Par af Karlene.

For ellers var de da tilaars, baade Hus-

jomfruen og Stuepigen og dem alle. Hun

selv med — at tænke sig, at hun virkelig

var fyldt de sexogfyrre, nu sidste Maj! Jo,

gamle blev de, golde og nytteløse, Aa nej,

ikke de to deroppe — de havde jo levet

deres Liv, delt det imellem sig i al dets

Langsommelighed, ejede det endnu sammen,

som kun det ejes, som man er to om. Men

hun selv — aa ja, hun havde jo levet sit

for dem. Men naar saa engang — Frøken

Mathilde turde næppe tænke Tanken — naar

de saa — engang — ikke var mere —
om der saa kom mange og lange Aar —
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De havde dog deres, alt deres eget at

leve i og mindes; hun vilde kun faa deres

ogsaa, men deres, uden Selvoplevelsens dybe

Rod.

Hun vendte sig ind mod Stuen. Aa,

som hun kendte det alt I Hvor havde hun

stirret paa det nu gennem de sexogfyrre-

tyve Aar —
Den dybe, firkantede Dagligstue med de

to Fag Vinduer i hver Ydervæg saa fyldte

med Løv bag, som var det lutter smaa

grønne Glasfelter, de to ud mod den inde-

lukkede Gaardsplads med Havens grønne

Linde bugnende over Stakittet, de andre to

mod den dybe Sandvej gennem Plantagen,

hvor Vognes Knirken kun lød sjælden og

trægt, ømmende sig i Axler og Fjedre nogle

faa Øjeblikke, indtil den kvaltes i Graner og

Sand. Selv Togets korte og hæse Fløjt en

Fjerdingvej borte kunde godt være Lyden af

en Vildfugl, der dalede og døde.

De faa og rummelige Møbler med det

sorte og ru Hestehaarsbetræk , som hun

havde bevæget sig saa varsomt imellem helt

fra lille •— saadan som Forældrene havde

hæget om dem! Ingen snavsede Støvler i

Sofaen eller Brødkrummer paa Bordtæppet,

ingen fedtede Fingre paa de blankpolerede

Messingdørgreb. Altid en lille Underkop

med sig, naar hun fik en Mellemmad i

Utide — Benene ordentlig tørret af paa de

tre Maatter mellem Forstuedøren og Daglig-

stuen, før hun paa Taaspidsen listede hen

til sit Strikketøj over det benhvide Skure-

gulv.

Hun trak Panden sammen — aa, om dog

Anders kunde komme i Tanker om at holde

op med den Mundharmonika derovre i

Laden! Nu var det vist for tyvende Gang,

at han sled paa den Reel, de samme sexten

Takter om og om igen. Dér sad han nu

paa Baaskanten inde hos Kalvene, som hver

Middagsstund, i Stedet for at sove, og gned

den grimme Messingtingest frem og tilbage

over sin tykke Mund — — saa lystelig

vemodig det lød! Aa Herregud, det var nu

hans lille Glæde, den sølle Dreng

!

Der var blot de samme tre Lyde i Gaar-

den hver Dag ved denne Tid, naar de to

gamle blundede ovenpaa, og Folkene i deres

Kamre: Slibestenen, den lille Mundharpe og

saa det gamle Bornholmerurs Tikken. Alle

tre i sig selv tilbagevendende, om sig selv

kredsende Lyde — frem og tilbage — om
og om igen — rundt og rundt, og dog

aldrig rokkende sig fra deres Rod.

Frk. Mijhlweyden sukkede. Det passede

godt nok til hende altsammen, ogsaa dette

gamle Ur, med den enlige gyldne Viser, der

døsigt ravede rundt paa Metalskiven, og

med det lille vuggende Skib oppe i det

runde Felt over Tallene, der gik op og ned

— op og ned, med hvide Sejl paa en blaa

Sø. Hvor havde hun staaet Aften efter

Aften og set Moderen, strækkende sig paa

den lille Træskammel, der klaprede med sine

vaklevorne Ben, træ'kke det Ur op! Og alt

som hun kom op i Aarene, og Hørelsen tog

af, det sam.me Spørgsmaal med det bedste

Øre mod Talskiven: „Gaar det Mathilde? Kan

du høre, om det gaar?" Som hun havde

staaet her de halvhundrede Aar tilbage, saa-

ledes stod hun her endnu, som alt andet

uforandret i dette Hus, lav og lidt bredmavet

under det sorte Moiréeforklæde, lidt vaklende

paa den usikre Træskammel: „Gaar'et Thilde?

kan du høre, om det gaar?" Mens Faderen

trak sit Lommeur op henne i Sofakrogen, og

slog Kabalekortene sammen.

Aa, den evindelige Kabale! Men de var

jo to om den, det var sandt. Moderen

lagde Kortene op for ham, saa sad han og

grundede og grundede som en Feltherre

over sine Tropper — tog saa endelig Piben

ud af Munden og pegede med Spidsen af

den paa det Kort, der skulde flyttes. Det

var „Mons Thorsens Tankegang", altid

den samme. Alt nyt var af det onde. Det

var sjælden, den gik op, hændte det, tog

Faderen Piben ud af Munden og smilte

95



Forældrene

triumferende. „Ja, det er det, jeg siger.

Den kan skam godt gaa op. Lad os prøve

en Gang til, Nathalie."

Hvor var det mærkeligt, at det ikke var

gaaet, som hun ofte havde tænkt sig, at det

vilde gaa: at det tilsidst vilde blive med en

Følelse som af at pleje to Børn, at hun

levede her hos dem i den gamle Gaard.

Men det blev det aldrig. Stadig var det

Forældrene, de overordnede, dem hun skulde

ære og agte, og ofre alt, „som kjære Børn

deres kjære Forældre." Alt andet drejede

sig jo i denne Verden, alle Forhold vendte

sig og forandredes, kun ikke dette. Bare

eet var borte, allerede med Barneaarene:

Forældrene lovede ikke mere som i gamle

Dage. Aa, de Barnedage, da hun havde

siddet med sit Strikketøj i Sofahjørnet, og

Moderen havde sunget og fortalt — om

Prinsen, der blæste i sit Horn og vækkede

Prinsessen i den sovende Skov, om dei lille

Blanka, der red Ranke, red lige til Kongens

Gaard, lige i Prinsens Favn — og om

Pigen, den ensomme og flittige Pige, der

bestandig spandt: „Spind, spind Datter min,

i Morgen kommer Brudgom din — ". Hun

havde iUke vidst, hvad Brudgom var, men

hun havde følt det, at det var en, der en

Dag skulde komme og hente hende ud til

Verden, den rigtige X'erden, som laa bag

Plantagen og Heden, ja selv helt langt bag

om den brede Fjord.

Aa, hvorfor talte man og sang om alt

saadant for Børn, saa længe det var saa

fjærnt borte, at der ingen Fare var — naar

man saa senere drog dem tilbage fra alt, end

ikke gav dem en Lejlighed -— aa blot det,

at hun havde havt, selv den mindste Mulig-

hed for at kunne sige til sig selv: det er

din egen Skyld, du har selv forspildt det —
Mon de da ikke troede — mon de virke-

lig ikke mente, at Børn tænkte over og

gemte, og længtes efter det, som de vidste

niaa/te være der, fordi de voxne havde for-

talt det?

Hvor huskede hun ikke fra den Tid, hvor-

ledes Moderen ved Foraarsrengøringer, naar

Tæpper og Klæder hang ude over Snorene i

Haven for at luftes, havde vist hende sin

Brudekjole med Pufærmerne og det violette

Livbaand og sagt, mens hun strøg med

Haanden ned over den : „Se det er saamænd

min Brudekjole! Ak ja, det var de Tider!

Hvor var jeg endda lykkelig og beklemt den

Dag ! Nu kan den jo ligge til D/7 Bryllup,

for alt gammel blier jo moderne igen."

Da Mathilde blev nogle Aar ældre, talte

Moderen aldrig om den mere; men strøg

blot Støvet af den og lagde den tilbage i

Kisten. Og efter hun var bleven helt

voxen, havde hun aldrig set den mere.

Moderen maatte have taget den frem paa

Dage. hvor Mathilde var borte fra Hjemmet,

eller om Aftenen, efter hun var gaaet i

Seng.

Alligevel havde det været de bedste Aar,

som laa før den Tid, da den kedsommeligste

og korrekteste af Lærerinder fra København

havde holdt til her i Huset og læst med

hende ene, aa ganske ene de dræbende lange

Timer, hvor Lærerinden selv sad med Uret

foran sig paa Bordet, og raadspurgte det

hvert Øjeblik, omhyggelig for ikke at

komme til at sidde blot et Minut længere,

end hun behøvede i al denne Kedsomme-

lighed.

Og hvad havde hun saa kunnet lære og

fortælle Mathilde, som hun ikke i Forvejen

vidste dobbelt saa god Besked om gennem

Faderen ?

Hendes Adspredelse dengang havde været

Musiktimerne, men ogsaa med dem var det

blevet saa helt anderledes, end hun fra først

havde tænkt sig det. Her var hun ene hen-

vist til Moderens Vejledning, og hun lærte

hende kun Skalaer og gammeldags, evindelig

lange, firhændige Valse, som de havde valset

sammen i deres Ungdom, Faderen og hun,

og smaa, bedrøvelige Viser, som de engang

havde nynnet sammen. Mere magtede hun
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ikke selv, og mere begærede hun ikke heller

af sin Elev. Og Mathilde saa med Sorg del

store og fremmede Vidunderland forsvinde,

der i Begyndelsen havde aabnet sig for

hende, bag de hastigt lærte Nodetegn. Og

mens hun sad dér og løftede og sænkede

Fingrene i ensformige og højtideligt gangende

Basser til „Valse mclancolique", mens Mo-

deren sirligt traadte Melodien oppe i Klave-

rets sprøde og spinkle Discant, taktfast ban.

kende den ind med sit „Een — to og tre

og — een — to og tre og — —
" drømte

hun om de store Schubertske Sonater og de

Chopinske Etuder, som hun havde hørt Fru

Norups Søster spille paa Kongslevgaards

sorte Flygel, naar hun var i Besøg fra Kø-

benhavn. De smaa Viser lærte hun sig frem

til efter Øret, mens Moderen nynnede dem

for hende.

„Det er vor Ungdom!" sagde Forældrene.

„Det kan vi forstaa. Som vor Ungdom var

ingen. Det er dog Ungdommens Melodier,

der holder."

Men Mathilde begreb dem ikke. Brød de

sig da virkelig kun om deres egen Ung-

doms faa, begrænsede Aar? Var da al den

uendelig rige Ungdom, der engang længst

havde levet, og den, der som hendes egen,

skulde begynde at leve — var den dem da

virkelig helt værdiløs og ubegribelig?

Og mens hun spillede, sad de vuggende

og nynnende og mindedes gennem Jiciides

Toner, alt hvad de engang havde havt sam-

men. Een lille Vise genkaldte for dem en

Komedieaften, de havde havt sammen, en

anden en Skovtur sammen, hjem langs den

sundblaa Strandvej. Altid sammen!

Og ind mellem Tonerne lyttede Mathilde i

vemodig Drømmen, i en sulten og undrende

Længsel mod alt det, som de to engang

havde levet. Skulde hun da aldrig faa

Minder? Skulde hun altid bare lytte til

deres ?

Det hændte undertiden, at Skovrideren fra

Skamstrup kom korende forbi ad Sandvejen

derude, og stansede og raabte ind, om han

maatte laane Mathilde lidt hjem en Dags Tid

eller to til sine Smaapiger. Men det blev

sjælden til noget; Forældrene syntes ikke

om det. „Bliv du nu hellere hjemme!"

hviskede de inde i Stuen, mens Skovrideren

sad og drev i Vognen og ventede og tjattede

med Pisken efter Myggene — „der er da

ikke stort ved at være dér, du har da selv

et anderledes Hjem at være i, ved jeg."

Og Forældrene havde for saa vidt Ret.

Der var ikke stort ved at komme der ned.

De to Pigebørn var mutte, naar hun kom,

hun kunde helt fra lille mærke, at det var

Faderen, der vilde paatvinge dem hendes

Selskab, fordi han mente, de havde godt af

at omgaaes andre. De var saa egenkærlige

og sære-, de havde ingen Mor, og gik med

Huller i Strømperne oven over Skokappen

;

Mathilde havde dog kun drevet det til at smutte

i Strømpen med et bitte, lille et, helt ude i

Taaspidsen, den Gang hun selv skulde be-

gynde at sørge for sit Tøj.

Men saa var det, at der kom nye Folk

paa Kongslevgaard; og en Dag stod der en

lille Pige midt i Dagligstuen, med Korn-

blomster om Straahatten, og nejede og nik-

kede rundt og sagde: „Jeg er den lille Mar-

grethe Norup fra Kongslevgaard -— jeg vilde

gærne spørge, om Mathilde Miihl Miihl-

", hun snublede over Navnet og stan-

sede — —
,

„maatte komme lidt over til

mig!" sagde hun saa rask.

Hende kunde Mathilde lide, og Forældrene

havde heller ikke kunnet modstaa, som hun

stod dér i den blaa Ærmetrøje og vred

begge Hænderne i de stramme Sidelommer

af bare forlegen Frejdighed. Man kunde se,

at hun havde taget en Beslutning, som hun

vilde gennemføre.

Men altfor ofte var det ikke blevet. „Du

kan før komme til Thilde!" sagde For-

ældrene. „Hun holder mest af at være

hjemme, men du kan komme, saa tit du

har Lyst."
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„Du er da en underlig en!" sagde Mar-

grethe ofte — „at du altid vil sidde dér

hjemme og hænge."

Mathilde saae paa hende, og misundte

hende. Hun vilde ogsaa være bleven saa-

dan, hvis hun havde havt hendes Forældre

— aa nej, ikke tænke saadan — der var jo

da ingen i Verden, saa gode som hendes

egne; men hvis blot de havde været lidt

mere — saadan lystige og raske som Mar-

grethes. De syntes altid, at hun skulde ud

og more sig — „ja, løb du kun. Stump!"

sagde de altid, „det har du godt af. Og

saa skal du ikke bryde dig om Middags-

maden. Den kommer, naar du kommer." At

tænke sig, ikke at passe Middagstiden!

Mathilde vilde for ladet sin Dukke i Stikken

midt i det værste Regnvejr, end hun vilde

gaa tilbage til Lysthuset efter dun, naar

Middagsklokken havde ringet.

I de første Aar efter Konfirmationsalderen

hændte det ikke saa sjælden, at der kom

Indbydelse til Bal paa Kongslevgaard. Men

Forældrene talte for hende. „Du kan jo

ikke danse!" forsøgte de — ja, men Mar-

grethe havde lovet at lære hende det? Ja

men — saa Kjolen, du har jo ingen Kjole,

du maa da ligne de andre. Og anskaffe

een, blot for saadan et Sommerbals Skyld

— syntes Thilde ikke, at Faderen havde andet

at bruge sine Penge til, nu iaar — aa altid

netop iaar! — hvor Høet stod i Væde eller

Rugen gik i Halm, eller han havde forkøbt

sig paa et Par Heste, eller en ny Slaa-

maskine.

Ja, det kunde saamænd godt være —
men Margrethes, den havde næsten ingen

Ting kostet, det var bare saadan en tynd

Molls, og den var bleven syet hjemme, og

den Syjomfru — de kunde vist godt faa

hende — —
„Ja, ja, saa en anden Gang. Du er jo

saa ung Mathilde, du har Livet for dig, du

kan saamænd faa danset nok."

Faderen mente det samme — aa det

gjorde han altid — og saa kom de to til

at tale om Dans sammen, Dans i deres

Ungdom. Og Mathilde hørte om Høstballer

med Ladedørene aabne ud mod den lyse

Nat, mens hele Landet duftede ind til dem

af Hø og Hyld, og de smaa kulørte Papirs-

lygter langs Loftet sejlede frem og tilbage i

Dørtrækket. Ja dengang — det var noget

„Faer — skal vi aldrig have Høstgilde

da? Her?"

Han trak Skuldrene op og ømmede sig

som for noget ubehageligt.

„Xej m.in Pige, nu er vi bleven for gamle.

Det er nemmere klaret med at give Folkene

Penge. Det vil de saamænd ogsaa meget

hellere ha'. Det er saa meget Mas. Den-

gang — det var en anden Sag. Det var

helt andre Tider, da vi var unge."

Da de var unge I Ja, men nu var hun jo

ung, var hun slet ikke noget da ? Hun

kunde jo ikke for, at hun levede i andre

Tider, hvorfor kunde de ikke unde hende at

danse og more sig, fordi de var blevet

gamle, hun kunde jo da ikke for, at de

havde giftet sig saa sent. Unde hende —
aa, hvor kunde hun nænne at tænke saadan

om dem, der var saa usigelig gode mod

hende og undte hende alt ! Som vaagede

urokkeligt ved hendes Seng, naar hun var

syg, og glædede hende saa opfindsomt med

smaa Foræringer. De vidste jo blot ikke —
— og hun hamde ikke taa sig til at sige

dem det, hvor forfærdelig gærne hun vilde

ud, ud mellem andre Mennesker, og se og

høre, og selv blive set og hørt ! Hvad kunde

det nytte, at Forældrene ikke kunde faa

hendes Klæder smukke og fine nok, naar

der ikke var nogen til at se hende i dem,

andre end dem selv; og de holdt jo da

ligesaa meget af hende i hendes allerældste

og mest lappede Kjole. Naar hun en enkelt

Gang vilde have blot en ganske billig Kjole

til et Bal, saa gjorde de jo Indvendinger.

Ellers kunde hun saamænd godt faa.
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Og saa disse Undskyldninger, som hun

maatte lave til Margrethe, fordi hun ikke

vilde sige, at det var Forældrene —- at hun

vilde hellere komme over en anden Aften,

naar de var alene, hun brød sig nu engang

ikke om at danse — —
Brød sig ikke om! Aa hun — hun, som

kunde have fløjet af Fryd, snurret den store

Havesal paa Kongslevgaard igennem den

hele Nat uden at blive træt. „Hellere

komme, naar de var ene" — aa Gud, hun,

som var saa ensom ung alle Ugens Hver-

dage, og som ligefrem sultede efter Sale

fulde af Mennesker, efter hele Gaarden, alle

Havegange fyldte med pyntede, talende og

lystige Mennesker.

Men hun løj og forklarede og undskyldte.

til hun tilsidst troede paa det selv, blot tog

det som noget selvfølgeligt, at her kunde

hun ikke være med. Saa bad Margrethe

hende ikke mere. Naar hun var tvær og

ikke vilde — det maatte hun virkelig

selv om.

Og Mathilde trøstede sig. Herregud, man

kunde vel undvære det, naar det skulde

være. Saa havde hun til Gengæld saa

meget andet frem for Veninden, Margrethes

Forældre var tit gnavne og smaaskændtes

indbyrdes, selv naar der var fremmede til

Stede, og saa interesserede Faderen sig kun

for sin Studestald og Moderen for Køkkenet

og Hønsene. Saa var det noget helt andet

med Faer, der havde Reoler fulde af Bøger

om alt muligt, som han havde læst den

Gang, hans Øjne var gode, og som han nu

kunde huske, og fortælle hende om; hans

store Stjernekort, og de mange forskellige

Kikkerter, som han havde lært hende selv

at indstille paa det lille Stativ i Heden lige

uden for Plantagen, hvor de i August- og

Novembernætter havde staaet og fanget

Stjærneskud i dens dybe Linse, som spillede

hun Bilbouquet med gyldne Æbler. Og

Moderens fine, fine Broderier, som hun syede

paa endnu med de hvideste Fingre, hvert

Skørt og hver Krave, Mathilde ejede, havde

Moderen jo overbroderet med gennemhullede

Vindruklaser og Roser og Bær. Der var

ikke det ringeste Hverdagsforklæde eller den

mindste lille Lærreds Havehætte, uden den

jo havde sin tæt broderede Blomsterbort.

Og saa begge de gamles Glæde over Na-

turen, selv nu op i de sene Aar, deres

lange Spasereture med hende, helt fra hun

var ganske lille, hvor de lærte hende, pegede

og fortalte om alt fra Himlens Skyer til

Jordens Dale og viste hende, at det var

saare skønt altsammen. Men alt var det,

som om det kun var til for de tre.

„Man har det bedst i sit Barndomshjem."

Mathilde kunde tidsnok komme ud i Livet og

blive gift og hjemfaren selv. Der var saa

meget dér, som hun slet ikke anede. Hun

maatte være glad, at Forældrene kunde

efterlade hende saa meget, at hun i hvert

Fald ikke behøvede at blive forsørget. Hun

kunde jo have det tusend Gange bedre som

ugift.

Ja — men de selv da — havde de da

ikke været lykkelige? Jo — de — de —
jo det var en helt anden Sag. men saadan

gik det saamænd de færreste.

Der var Tider, da hun var kommen over

de tredive, hvor hun havde slaaet paa at

tage ud et Aars Tid — men da hun saae

Forældrenes Angst og Forundring, forstod

hun selv, hvor egenkærlig den Tanke havde

været. „Herregud, vent nu i det mindste,

til vi er borte!" sagde de, „du har jo dog

hele Livet for dig!"

Aa — ja, men saae de det da ikke, at

hun gik her og blev gammel, at det Liv,

de altid talte om skulde komme, alt havde

stærkt Tag i hende? Blev hun virkelig ved

for dem at være den lille Pige, som de havde

avlet og født, dem selv, og kun dem, til

Glæde og Tidsfordriv? Saae de ikke Mun-

dens stramme Linier, der kørte Smilet i Ave,

saae de ikke, hvor det strittede med korte,

hvide Haar i Tindingerne, som sprungne
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Strænge paa et Instrument, der er glemt og

lagt hen —
Aa nej, de saae det jo ikke — „spind,

spind Datter min — imorgen — —

"

hele hendes Liv havde været et eneste:

„Imorgen —

"

Og hun følte det dog saa vidende sikkert,

at engang var det gaaet hendes Vindu

forbi, Livet derude, det egentlige, det virke-

lige

Som en sagte og kaldende Sang havde

det ijanket paa hendes Rude, paa hendes

Kammerdør, men hun havde ikke kunnet

lukke det ind. Havde ikke faaet Lov.

Hun havde været henimod Midten af Ty-

verne det Foraar, da Proprietær Norup paa

Kongslevgaard fik en Arkitekt fra Køben-

havn over for at give Tegning til en Stald-

bygning, der imidlertid i al sin Elegance for

saa vidt mislykkedes, som alle tilkørende

altid paa lang Afstand ansaae den for Gaar-

dens Hovedfløj — den, der blot var en ual-

mindelig lang og lav graasmudset Stenlænge.

Men hans Besøg drog mere efter sig.

Gæstfri af Naturen og glad for Ungdom op-

fordrede Familien ham indtrængende til at

komme og tilbringe sin Pinseferie paa Kongs-

levgaard. Havde han Lyst til at tage en

Ven eller to med, var de velkomne.

Igennem ham og en Søster, der var paa

Margrethes Alder, var der saa efterhaanden

op igennem to, tre af Aarets Ferier ved

Venner og Søstre og Søstres Venner blevet

saa fyldt med Gæster paa Gaarden, at In-

geniøren Rolf Kampmann, da Arkitekten en

Dag fortalte om den Invasion af Køben-

havnere, der havde huseret deroppe, havde

slaaet Hænderne sammen og udbrudt med

grædefærdig Stemme: „Ja men saa er jeg jo

den eneste, der aldrig har været paa Kongslev-

gaard."

Arkitekten havde refereret til Norup, der

havde moret sig hjærteligt og smigret, og

øjeblikkelig udstedt en Indbydelse til Sted-

barnet.

Frk. Mathilde Miihlvveydens Fingre legede

mellem Uldbroderiets Garnnøgler — aa den

første Aften, den Aften, da han skulde

komme

!

Det var en glødende hed og grøn Som-

merferiedag, saadan en Dag uden anden Lyd

end Bierne over Lyngen, og et ugideligt

Kølledask nede i Engdraget ved Fjorden.

Alle Gaardens kvindelige Gæster havde

været paa Banen efter ham i en lang Char

å bane, hvidklædte og leende og med store

KastaniebladsparasoUer over Hovederne, skøndt

det var sent paa Aftenen og dugget og svalt

hele Vejen.

De mandlige Gæster var alle efter Aftale

bleven hjemme. Pigebørnene havde været

ondskabsfulde nok til at ville se, hvorledes

han vilde tage Situationen, ene Hane og

ukendt som han var med dem alle.

Naa, strax han saae Optoget, var han jo

bleven noget underlig ved det, men da han

hurtigt havde opdaget, at de unge Damer

var mindst lige saa forlegne og elendige

som han selv, saa havde han taget det saa

lystigt og ligetil, at de var kommen rullende

ind i Gaarden ligesaa støjende og kry, som

de var draget ud.

Men som Mathilde havde siddet dér paa

Vognen og set paa ham, var det gaaet op

for hende, at saadan som han saae ud,

saadan var det egentlig, at hun altid havde

drømt sig, at de skulde se ud, de Ferie-

gæster, som hun hver Gang var blevet saa

skuffet ved at se paa Kongslevgaard.

Hun vidste egentlig slet ikke rigtig, hvor-

ledes han saae ud, da hun kom hjem den

Aften ; bare eet havde hun seet : at han var

inigl Aa saadan rigtig saa levende ung, saa

man kunde se, at han følte, han havde Lov

til at være det. Lov til at være baade glad

og dristig, blot fordi han var ung.

Og som de to havde kunnet sammen lige

fra den allerførste Aften, da de gik nede i

Havealléen, efter at de alle med Armene ind

over Bordet havde underholdt ham, mens
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han spiste sin Aftensmad. Det havde været

saa underhg selvfølgeligt, at hun altid over

for ham i alt, hvad hun sagde, saa helt

kunde være sig selv, som aldrig over for

nogen før, ikke engang Forældrene. Fordi

hun følte, at liirii i alt, hvad han sagde, saa

helt gav sig selv. Det var vist, hvad Men-

nesker med et mere plumpt Udtryk kaldte,

at han gjorde ingen Røverkule af sit Hjerte.

Men det var ikke, fordi han var snaksom

eller meddelelsessyg — det var blot fordi

det slet ikke faldt ham ind andet, end at

man selvfølgelig uiaatte interessere sig for

alle hans Anliggender, naar han nu selv var

saa optaget af dem. Aa, han var jo blot

saa ung, saa helt naturlig ung. Og saadan

blev vist Mennesker, havde Mathilde tænkt

sig, naar de blev opdraget i Hjem, hvor

Forældrene glade og beredvillige gik ind paa

alt Børnenes Liv, saaledes at de blev trygge

og selvfølgelige i deres Aabenhjertighed.

Og saa havde det alligevel ikke været

saadan, at han kun kunde tale om sit eget.

Tværtimod, det var rent utroligt, alt det,

han kunde lokke hende til at tale om; og

hun kunde se, at han syntes om, hvad hun

fortalte, for han nikkede og lo med saadan

en stille, øm og forundret lille Latter. Og

saa begreb han alt hendes saa underligt,

uden hun havde sagt det, følte det paa sig,

hvor der var lidt galt paa Færde. — Alle-

rede den anden Aften, de var sammen, sagde

han til hende, da hun havde afslaaet at

komme derover Dagen efter til en lille Dans,

fordi hun ikke brød sig om det: „Det er

ikke sandt. Frøken Mathilde — jeg mener,

at De ikke bryder Dem om det. Jeg ved

ikke, hvorfor De ikke vil komme! Men jeg

skal nok faa det at vide."

Men det lovede Mathilde sig selv, at del

skulde ikke lykkes ham. Saa klogt kunde

hun dog nok bære sig ad, at hun skulde

dække over Forældrenes Svagheder. Baade

for deres Skyld og for sin egen. Der

var for hendes Vedkommende ligesom lidt

Skam ved det. Og saa desuden af Stridighed

over for denne fremmede, der var saa sikker

paa sine egne skarpe Fornemmelser.

Og han fik det aldrig at vide, anede end

ikke, at det i dette som i alt andet var

Forældrenes Hænder, der uset endnu havde

den yderste Snip af hendes Kjole fat, som

paa det gamle Fotografi af hende, hvor hun

som spæd første Gang skulde sidde ene i

Fotografens Stol.

Og saa tog hun da derover et Par Timer

næste Aften.

„Herregud — jeg kan saamænd gærne

komme, naar det endelig skal være", havde

hun sagt, „det er virkelig ikke noget, som

De saadan behøver at ulejlige Dem for at

komme under Vejr med. Der er ingen

anden Grund end den, at jeg hverken bryder

mig om at danse eller rigtig kan taale det

for mit Hjerte." Og trods det, at det sang

i hendes Legeme efter mere, havde hun blot

pligtskyldigst valset et Par Omgange med

ham, og var saa ubemærket taget hjem.

Hun huskede smerteligt nøjagtigt den

første Gang, Forældrene havde nævnet hans

Navn for hende.

„Du følges lidt for tit med Ingeniør

Kampmann hjem fra Kongslevgaard!" havde

Moderen sagt. „Ja — det er jo ikke for

det — for vor Skyld, mener jeg ; for vi

ved jo godt, at det ikke betyder noget,

hverken fra hans eller din Side, naturligvis.

Men du ved selv, hvor Folk snakker, Thilde.

Og det er da ikke værdt at udsætte sit gode

Navn."

Hvor havde hun grundet over det: „vi

ved jo naturligvis godt, at det ikke betyder

noget — —

"

Naturligvis —• ja — men, hvorfor var

det saa umuligt, at det kunde betyde noget?

Hun havde jo ganske vist aldrig tænkt paa

Rolf Kampmann med de Tanker — men nu,

netop nu — —
Var det at blive forlovet og gift, da saa

helt umuligt for hende? Var hun ikke et
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Menneske, en ung Kvinde som en af de

andre? De regnede altsaa slet ikke med

hende paa dette Punkt, Forældrene.

En Aften i Ferien havde hun spurgt, om

hun maatte gøre Gengæld for Kongslevgaards

Gæstfrihed ved at bede dem alle herover.

Forældrene betænkte sig — det var saa

sært, mente de, at bede unge Herrer, naar

de ikke selv havde Sønner i Huset, det

kunde næsten se upassende ud — som om

man lagde an —
Mathilde havde let det bort og forsøgt

nogle Indvendinger — men midt i det gav

hun op og tav. Det kunde jo saa ogsaa

være det samme.

Maaske havde Forældrene Ret, det kunde

se ud som at byde sig til.
—

Og hun var bleven forsigtigere over for

Rolf Kampmann. Køligere, mere reserveret

i sin Aabenhjertighed. Han maatte dog

ikke tro — —
Og saa gik de dér sammen i Kongslev-

gaards store Havealléer, da det blev Slut paa

Ferien, og de fleste Gæster var rejst bort.

Og han blev og blev — for hver ny Dag,

hun fandt ham derovre, blev hun ør og hed

af Glæde, til Tider helt springende kaad,

saa hun kunde kende sig selv igen fra

Barn.

Men saa kom den Aften, da han sad

hende nær ude paa den lange og smalle

Bænk ved Sandvejen inde i Plantagen. En

stille, bleggul Aften, hvor de havde siddet

tavse og stirret ned paa Fyrrenaalene, der

bevægede sig og langsomt splittedes og gled

bort under Myrerne. Hun kunde endnu saa

grant høre den aftenlige Lyd af Malke-

vognen, der raslede ud gennem Gaarden, ned

ad Vasen og over ad Engene til; og hun

kendte endnu den stærke Tørvelugt, der et

Øjeblik slog ud fra Folkenes Køkken, hvor

Bolette lagde under Nadvergryden. Saa

mærkelig skarpt havde hun sanset alt den

Aften, at hun bestandig havde det om sig.

Med eet havde han drejet sig en Smule

paa Bænken uden at løfte Hovedet, og bare

lagt sin unge og brune Haand over hendes.

Det gyste gennem hende, en frydefuld, dul-

mende Gysen — men i det samme huskede

hun — og blev kold og fremmed.

Det betød jo intet — fra hans Side, og

han maatte ikke tro, at hun — hun, der

var Kvinde — — —
Et Par Dage efter, da hun kom over til

Kongslevgaard, var han rejst. Rejst bort og

havde taget hendes Ungdom med sig, den

han selv havde givet hende — hvad havde

det vel ogsaa nyttet, om han havde ladet

hende beholde den tilbage, her hvor den

vilde omkomme af Ensomhed paa de døds-

stille Sandstier, eller i Plantagens golde og

stride Skygger!

Hun hørte om ham, at han færdedes et

Sted fjærnt borte, og hun lyttede efter hans

Trin derude i Verden, om han ikke skulde

komme tilbage, tilbage efter noget, han

maaske kunde have glemt herovre — —
Hende — — ? Aa nej — glemt hende

havde han ikke; han vidste jo, at hun sad

her. Han var blot rejst fra hende. Det var

det hele.

Saa en Sommer, tre Aar senere, den

eneste Gang i hendes Liv, hvor hun havde

været to hele Maaneder fra sit Hjem, sam-

men med sine Forældre en Tur til Sjæl-

land, havde han været der, og var rejst

igen. Sammen med Margrethe. Den lille

Margrethe med Kornblomsterne om Straa-

hatten og med de glade, beslutsomme Øjne.

Hun havde vel villet ham, tænkte Mathilde.

Om Forældrene, dengang de bestemte sig

til at rejse, havde vidst Besked med hans

Komme, kendte Mathilde ikke. Hun havde

aldrig undersøgt det — det vilde hun ikke

vide.

Men eet følte Mathilde: at det var ikke

Margrethe, han var kommen efter — om
han end tusende Gange var rejst med hende

— det var hende, han havde villet. Men

hendes Dør havde været lukket.
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Siden var der kommet lange og gode

Breve fra dem begge, flere hvert Aar, med

et Par Billeder af dem selv i hvide Dragter

med hvide Børn paa Skødet foran en Bam-

busveranda i en skyggeløs Have, eller paa

Dækket af deres Flodskib, med den sorte

Kok Mango paa Kahytstrappen.

Og hun havde søgt og søgt mellem Li-

nierne paa hvert Brev efter et eneste tabt

Ord, et Suk — en Forklaring. Men hun

havde aldrig fundet noget. Og alligevel

vidste hun det: det var hende!

Frk. Mathilde foer sammen i Stolen —
aa, det var blot en Mus, der jagede over

Gulvet oppe i Jomfru Ravns Kammer. Her

blev bestandig mere og mere lydt i dette

gamle Hus. Nu Sengenes Knagen deroven-

paa — Faderens tunge Gammelmandstrin

paa Strømpesokker over Gulvet, der fjedrede

i Brædderne — en langstrakt, veltilpas

Gaben — — —
Hun saae ud over Gaarden. Det løvgule

Skær over Brostenene var gledet nogle Tom-

mer længere frem mod hendes Vindu — hun

saae med et, nu i Skyggen, at Linden var

tyndbladet i Toppen, og at Æblerne gulnede

i Plænen bag Stakittet. Og saa denne sære

og syrligsøde Kirsebærduft af det sunkne

Løv, der blev Jordens igen. — Jo, nu kom
Efteraaret

!

Og Stærene trak og trak. De fløj fra

det. Ja — det kunde de gøre — —

Frk. Mathilde Miihlweyden gemte sig duk-

kende ind i Hjørnet af Faderens gamle Stol,

hun lagde det lille broderede Lommetørklæde

mod sit Ansigt, og græd ind i alle dets

Roser og Druer.
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EFTER MINISTERSKIFTET
Af Dr. H. L. Møller.

I.

C\NSDAG d. 7. Oktober fik den fungerende

/ Finansminister Neergaard af Kongen

det Hverv at danne et nyt Ministerium, men

først Søndag d. 11. Oktober havde han sin

Ministerliste færdig til Majestætens Godkendelse.

De fem Døgns Fødselsveer viser, at det ikke

altid er saa let at danne en parlamentarisk

Regering, selv om det parlamentariske Fler-

tal, som det her var Tilfældet, er i Orden

fra den første Dag. Vanskelighederne for

den ny Ministerchef laa ikke der, hvor den

undertiden maa søges: i en cmharras de ri-

chesse o: et overvættes rigt Forraad af Mi-

nisteremner, som alle var ærgerrige efter at

komme med, og som det kunde være svært at

vrage og vælge imellem. Tværtimod har

.Krisens Forløb jo allerede budt Karikatur-

tegningen en af dens taknemligste Opgaver:

„Paa Jagt efter ny Ministre". — Vanskelig-

hederne laa, saa vidt det kan ses, paa et

andet Punkt. Den vordende Ministerchef

skulde tilfredsstille to Krav, som under sæd-

vanlige parlamentariske Forhold falder temme-

lig noje sammen, mens der i det Tilfælde,

her forelaa, var et gabende Svælg befæstet

mellem dem : det parlamentariske Flertals

Krav og den offentlige Menings Krav.

J. C. Christensens Ministerium var faldet

for en stærk og ubønhørlig offentlig Menings

Dom, efter en kort, men haabløs Kamp for

at forlænge sin Tilværelse. Det er første

Gang siden Systemskiftet 1901, at den

offentlige Mening har vundet en afgørende

Sejr over Folketingets Flertal: Hørups stats-

retslige Grundsætning: ingen over, ingen

ved Siden af Folketinget, er endnu ikke

blevet Sandhed i Danmark. Den samme

offentlige Mening stillede sit Krav til den ny

Regerings Sammensætning med al mulig

Tydelighed; det, der ventedes, var de bedste

Navnes Ministerium: en Regering, der for

Indland og Udland skulde repræsentere den

rene Samvittighed, den absolute personlige

Uangribelighed, Evnen og Viljen til at bringe

de strengeste Grundsætninger for offentlig

Moral til Gyldighed i vort offentlige Liv.

Deraf maatte i første Række fremgaa, at det

ny Ministerium ikke optog nogen af de

Mænd, der delte det politiske og moralske

Ansvar for Følgerne af den forrige Justits-

ministers Forbrydelser. Thi hvorledes skulde

en Regering med saadanne Mænd kunne

iværksætte en streng og hensynsløs Under-

søgelse af alle de Forhold, der havde be-

virket, at disse Forbrydelser kunde naa det

Omfang og faa de skæbnesvangre Følger,

som de har haft?

Imod dette den offentlige Menings Krav

stillede Folketingets Flertal sit: det nye Mi-

nisterium skulde støtte sig til dette Flertal,

og Begivenhederne har viist, hvorledes Fler-

tallet vilde have dette Krav fortolket: de

fire gamle Ministre af Reformpartiet skulde

blive paa deres Pladser til Sikkerhed for

den ny Regerings parlamentariske Renlivethed.

Skønt det ikke skulde synes uoverkommeligt

inden for Partiet at finde Afløsere for Høgs-

bro, Anders Nielsen, Jensen-Sønderup og

Enevold Sørensen med lige saa gode person-

lige, faglige og politiske Kvalifikationer, som

disse fire Ministre sidder inde med, saa

maatte ikke engang dette Offer bringes den

offentlige Mening ; og for de to Ministres

Vedkommende, som gik — Grev Råben

Levetzau kan i denne Sammenhæng regnes

for en quantité negligéable — søgte man

endda i videst mulige Omfang at opretholde

den Fiktion, at de kun gik, fordi de selv

vilde gaa. ikke fordi de skulde gaa.

De fire Gengangere er Ministeriet Neer-

gaards Hovedsvaghed; de sidder der ikke

blot i Modstrid med den offentlige Menings

klart udtalte Krav, men der er næppe nogen
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anden Forklaring paa deres Forbliven end

den, at de udelukkende sidder der for at

vise Reformpartiets Trods imod og Foragt

for den offentlige Mening (i Partiets Ordbog:

„Københavneriet"). Paa denne Hovedsvag-

hed bødes der kun i ringe Grad ved, at

den ny Konsejlspræsident har kaldet tre

Ikkeparlamentarikere med uplettede Navne og

anerkendt faglig Dygtighed til Sæde i Mini-

steriet. Disse tre Mænd vil under de for-

haandenværende Forhold ikke kunne drage

de fire gamle Ministre op i Niveau med deres

egen Anseelse, men man maa snarere vente,

at Gengangerne drager den? ned til sig. Og

Den offentlige Mening havde til en vis

Grad givet sin Tilslutning til, at Finans-

minister Neergaard overtog Dannelsen af det

ny Ministerium. Den havde gjort det i Til-

lid til, at han mere end nogen anden af

Folketingsflertallets Mænd vilde have et aabent

Øje for, hvilke Misgreb der ikke maatte be-

gaas ved Ministeriets Sammensætning. Han

havde rigtignok selv begaaet en ildevarslende

Fejl, da han gjorde sig medansvarlig i det

afgaaede Ministeriums famøse Erklæring om,

at Albertis Fald „ingen Indflydelse vilde faa

paa Ministeriets Stilling og Sammensætning",

men man tiltroede ham dog ogsaa efter

ved Valget af Ministre udefra er der endda dette saa megen politisk Takt og saa stort

begaaet en iøjnefaldende Fejl, derved at en

Embedsmand, der ikke før har paadraget

sig den svageste Mistanke om, at han

har særlig Forstand paa Statens Pengevæsen,

har faaet Pladsen som Finansminister i et

Øjeblik, da denne Stilling vil være vanske-

ligere at bestride, end det længe har været

Tilfældet. Det Misgreb, her er sket, bunder

i den bagvendte Fremgangsmaade: først at

bestemme, hvem man vil have til Minister,

og saa bagefter finde en Plads, man kan

sætte ham paa. Den samme Fremgangs-

maade blev øjensynlig fulgt, da J. C. Chri-

stensen i 1905 dannede sit Kabinet: først

udtog han de Mænd, som af andre Grunde

skulde være Ministre, og saa fordelte han

Portefeuillerne imellem dem, som de bedst

Klarsyn, at han vilde undgaa de Misgreb

ved Dannelsen af den ny Regering, — som

han saa alligevel begik. — Det er for saa

vidt ligegyldigt, om den ny Konsejlpræsident

har handlet saaledes, vel vidende, at det,

han gjorde, var galt, eller om han — ube-

gribeligvis — ikke selv har kunnet se, hvor

galt det er. I begge Tillælde har han skuffet

den Tillid, den offentlige Mening nærede til

ham, og givet sig selv et Minus fra første

Færd, hvor han haardt kunde have trængt

til et stort Plus.

Den Svaghed, Konsejlspræsident Neergaard

her har lagt for Dagen — enten det nu er

i Dømmekraft eller i Viljekraft — , bliver yder-

ligere betænkelig, naar et andet Forhold tages

i Betragtning. Det vil endnu erindres, hvor-

kunde forliges om dem. Anden menneskelig 'edes Excellencen Deuntzers politiske Anseelse

Forklaring er der ikke paa, at Svend Høgsbro

fik de offentlige Arbejder, og at Enevold

Sørensen blev Kultusminister. Den naturlige

Fremfærd synes at maatte være: at tage

hver enkelt Portefeuille for sig og saa finde

den Mand af ens eget Parti — i eller uden

for Rigsdagen — , der forener de fleste Be-

tingelser for at kunne klæde den med Ære.

Stiftamtmand Brun kan kun være blevet

Finansminister i Kraft af den samme Tanke-

gang, der skabte Svend Høgsbros Karriere

som Trafikminister.

stadig maatte lide ved, at Tyngdepunktet i

hans Ministerium ikke laa hos ham som dets

Chef, men hos et af Ministeriets menige

Medlemmer, Reformpartiets egentlige Leder,

/. C. Christensen. Det var næppe uden

Sammenhæng med dette Forhold, at Alberti

engang betegnede det første Venstreministerium

som „Klammeriministeriet". Naar nu den

ny Konsejlspræsident selv har ønsket, eller

dog har maattet finde sig i, at Reformpartiets

hidtilværende Formand, Anders Nielsen., for-

blev i Regeringen, saa er den samme Fare
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til Stede paa ny. Og den forøges endmere sagen, der i øvrigt findes i Konsejispræsi-

ved, at J. C. Cliristensen har afløst Land-

brugsministeren som Reformpartiets Formand

og tilsyneladende endnu nyder dets ubegræn-

sede Tillid. Hvis denne Tillid virkelig er

mere end paataget eller kunstig tilkæmpet,

— hvis den afgaaede Konsejlspræsident alt-

saa fremdeles bevarer den almægtige Ind-

flydelse, han hidtil har haft i sit Parti —

,

staar vi over for den politiske Utilbørlighed,

at den parlamentariske Regerings virkelige

Leder findes uden for Ministeriet og ikke er

underkastet noget ministerielt Ansvar, og over

for den Kendsgerning, at den Regering, der

under saa vanskelige Forhold skal løse saa

svære Opgaver, som nogensinde har været

stillet en dansk konstitutionel Regering, —
som mere end nogen tidligere har almindelig

Tillid behov— , fremtræder med en blot nominel

Chej. Dette lover ikke godt; Tiden vil vise,

om den Frygt, her er udtalt, er begrundet.

II.

Forsvarssagens Ordning er den tungeste

Del af den Arv og Gæld, Ministeriet Neer-

gaard har overtaget fra sin Forgænger. Det

klæder i ikke ringe Grad den ny Konsejls-

præsidents Program, at han saa afgjort har

stillet denne Sag i Spidsen for de Opgaver,

han vil søge at løse. Der bør ikke kunne

tvivles om, at det er Alvor, naar Ministeriet

gennem sin Chef erklærer, det vil sætte sin

Eksistens ind paa denne Opgaves Løsning-

Den ny Regering tør ikke bære Ansvaret

for, at Forsvarssagen længer staar uløst hen

;

dette burde være en selvsagt Ting for enhver

dansk Regering i Øjeblikket; men vi er ikke

saa godt vante fra de to første Venstre-

ministerier. Derfor føles det som en Be-

frielse, at Ministeriet Neergaard har taget

saa klar en Stilling paa dette Punkt. Det

tjener ubetinget til dets Ære.

Mere delte Meninger vil der være om den

positive Værdi af de Udtalelser om Forsvars-

dentens Programtale. Efter at Venstrefler-

tallet i F"orsvarskommissionen har strakt sig

saa vidt, som det har gjort, i sine Forslag

til Ordningen af det levende Værn, har det

ikke videre Interesse nu, naar Førstemini-

steren vedkender sig den Opfattelse, at der

maa „skabes et virkeligt Neutralitetsværn af

en Styrke, som nogenlunde svarer til, hvad

der findes i europæiske Stater af samme

Størrelse". En saa almindelig Udtalelse viser

i dette Øjeblik ikke nogen Vej til Enighed

i de Spørgsmaal, der endnu ligger Parterne

imellem. Den kunde Ministeren derfor lige

saa godt have sparet sig. For alle dem,

der har følt det utilfredsstillende, for ikke

at sige trøstesløse i Kommissionsflertallets

Stilling til Københavns Landbefæstning, kan

der derimod lægges et Glimt af Haab ind i

en anden Sætning af Ministeriets Program.

„Regeringen agter, saa snart ske kan, at

fremsætte Forslag herom, hyggede paa For-

svarskommissionens Betankning." Den ringe

Haabets Spire ligger i, hvad der ikke staar.

Der staar ikke: Forsvarskommissionens Fler-

tals Betænkning. Naar man mindes, hvor-

ledes J. C. Christensen, allerede inden denne

Betænkning forelaa, udtalte sin glade For-

visning om, at Regeringen i det væsentlige

vilde kunne bygge sine Forslag paa Fler-

tallets, og hvorledes Landbrugsministeren i

Sommer har rejst rundt og viftet netop med

Flertallets Forslag, saa bliver man tilbøjelig

til at se en nøje overvejet Redaktion i dette

Stykke af Konsejlspræsidentens Program og

til at tro, at det er med velberaad Hu,

Ordet „Flertal" her er udeladt.

Endvidere bør der lægges Mærke til de

Sætninger i Programtalen, der handler om

den Udenrigspolitik, den ny Regering vil

følge. Dens Hovedbestræbelse vil være „at

hævde den absolute Neutralitetspolitik".

„Under Stormagternes Rivninger og mulige

Sammenstød vil Danmark ikke være at finde

paa nogen af de stridende Parters Side, men
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indskrænke sig til strengt at opfylde sine

folkeretlige Forpligtelser mod alle.« Disse

Sætninger faar muligvis nogen Betydning,

naar de sættes i Forbindelse med de Angreb,

der netop med udenrigspolitiske Hensyn for

Øje er rettet mod Kommissionsflertallets

Forslag om, at Københavns Landbefæstning

skal nedlægges. Mod dette Forslag har

Venstres første Krigsminister straks nedlagt

en fyndig Indsigelse, netop fordi det bringer

Venstreflertallet i en uløselig Modsigelse med

Partiets eget udenrigspolitiske Program: den

absolute Neutralitet. Generalmajor Madsen

har kort og klart fastslaaet, at ligesom et

København, der ikke er sikret mod Angreb

fra Søsiden, er utænkeligt uden en Alliance

med England, saaledes forudsatter et fra Land-

siden nbefastet København en Alliance med

Tyskland. Grev Fri/s har paa Svendborg-

mødet den 6. September sagt akkurat det

samme: „I Flertalsbetænkningen gør ... en

anden Udenrigspolitik sig gældende : Alli-

ancepolitik imod Neutralitetspolitik". „Kø-

benhavn, stærkt befæstet mod Søsiden uden

fast Værn mod Landsiden, kan ikke forstaas

anderledes, end at Tyskland skal foretrækkes,

og er ogsaa blevet saaledes forstaaet i Tysk-

land". Dette sidste har de Frikonservatives

Fører Ret i. Det staar blandt andet at

læse i Hamburger P""remdenblatt, 30. Juli i

Aar: „Rigtigheden af denne !o: General

Madsens] Paastand er uden videre indlysende.

. . . Man erkender følgelig umiddelbart , at

de i Danmark regerende Partiers Holdning

røber mere Tillid til Tyskland end til Eng-

land." Det tyske Blad tilføjer med Rette,

at dette „er et kildent Tema".

Naar Ministeriets Program nu saa stærkt

fremhæver den absolute Neutralitet som vor

Udenrigspolitiks eneste og urokkelige Grund-

lag, tør deri maaske ses en Erkendelse af,

at Kommissionsflertallets Forsvarsplan kan

give nogen Anledning til at tvivle om, hvor-

ledes det forholder sig med dette Grundlag,

og at Ministeriet desaarsag maa revidere

denne Forsvarsplan netop med det Maal for

Øje at fjerne enhver Anledning til Tvivl

paa dette Punkt. Efter Grev Frijs' Svend-

borgtale tør det vist ogsaa fastslaas, at en

saadan Revision er den eneste Vej til at

opnaa Forstaaelse om en Forsvarsordning

med det nuværende Landsting.

Med nogen Tilfredsstillelse vil Vennerne

af en betryggende Forsvarsordning ogsaa

læse i Ministeriets Program, at den Spar-

sommelighed i Statshusholdningen, det i øvrigt

vil gøre til sit Løsen, er nødvendig blandt

andet for „ogsaa i nedadgaaende Tider at

samle Kraft til de finansielt omfattende For-

anstaltninger, der i Fremtiden forestaar saa

vel paa Forsvarsvæsenets som paa den soci-

ale Lovgivnings Omraade." Her har Mini-

stereriet altsaa bestemt afvist den grimme

Tankegang, der hist og her kom frem straks

efter Katastrofen den 8. September: at nu,

da Nationen havde mistet saa mange Penge

ved Albertis Bedragerier, vilde det være dob-

belt uforsvarligt at anvende ny Millioner paa

militære Foranstaltninger.

Dunklere lyder det, naar Ministeriet ende-

lig fremhæver, at det for at faa Ende paa

den lange og bitre Strid om Forsvarets

Ordning, er „nødvendigt, at der fra alle

Sider vises Resignation og gøres de yderste

Anstrengelser for at naa ud over Vanskelig-

hederne. Ministeriet vil i saa Henseende

gaa i Spidsen ..." Dette med de yderste

Anstrengelser har sin Rigtighed ; det dunkle

ligger i, hvad der forstaas ved Resignation.

I Almindelighed maatte dette Ord i denne

Sammenhæng betyde, at man vil slaa af paa

sine oprindelige Krav til en god og forsvar-

lig Ordning og nøjes med noget mindre,

fordi man nu en Gang ikke kan faa det

bedste og det fuldkomne. Det klinger paa

Forhaand ilde at tale om Resignation i denne

Forstand, naar det er Forsvarets Ordning,

det drejer sig om. Og naar Ministeriet lover

at gaa i Spidsen med at vise saadan Resig-

nation, til hvilken Side skal den saa lægge
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sig for Dagen? Skal det være Udtryk for

en Redebonhed til at nøjes med noget min-

dre fuldkomment, end man egentlig kunde

ønske, saa er der fra Regeringens Side kun

Brug for Resignation, hvis det er de Radi-

kale, den vil slutte Forlig med, — over for

Landstingsflertallets Standpunkt vilde det

ikke kunne lages for Alvor, at Regeringen

vil tale om selv at vise Resignation. Kom-

missionsflertallets Syn paa Højres og de

Frikonservatives Forsvarsplan er jo ikke det,

at denne sidste er det ufuldstændige og

ufuldkomne, medens Flertallets egen Flan er

det helstøbte og uovertrufne. Nej, Flertallets

Grundbetragtning af de konservative Partiers

Forslag er tværtimod, at dette er det uover-

kommelige, noget, der ligger over vor Evne.

Skal der være Tale om en Tilnærmelse i

Forsvarsspørgsmaalet fra Venstre-Flertallet

til Højre og de Frikonservative, er Ordet

„Resignation" yderst uheldigt valgt som

Udtryk for Beskaffenheden af de Indrømmel-

ser, der fra Flertallets Side vil være nød-

vendige.

Skal der altsaa øses nogen Trøst af Vis-

heden om, at Regeringen vil gaa i Spidsen

med at vise fornøden Resignation, — saa

kan denne Resignation ikke betyde: „Afslag

i Kravene til en fuldkommen Forsvarsord-

ning", men der maa findes paa en anden

Forklaring. Der maa være noget andet

værdifuldt, kosteligt. Regeringen vil bringe

som sit Offer for at naa en endelig For-

svarsordning. Det eneste, man her kan

gætte paa, er Venstres navnkundige „gamle

Standpunkter", og naar man veed, hvor

sværmerisk en Dyrkelse der netop i For-

svarsspørgsmaalet er viist disse Standpunkter

fra Venstres Side, hvorledes de er blevet

vogtet som Partiets Kronjuveler, saa for-

staar man, at en Opgivelse af dem kan

føles i Partiet som en virkelig Resignation,

som et Offer af det bedste for at naa det

næstbedste. Maatte denne Forklaring rumme

nogen Sandhed, da vil den bringe mange

Danske, og det ikke af de ringeste, en højst

fornøden Trøst, — og Venstre selv vil inden

ret længe — til sin egen Overraskelse —
føle det tilsyneladende Offer som en virkelig

Befrielse. Eksemplet er allerede givet af

600 gode Venstremænd paa Køge Torv den

13. Oktober sidstleden, da de gav Just-Lund

deres Stemme ved Folketingsvalget der. Den

Dag gik der en Bunke gamle Standpunkter

i Vraggodskassen, og mon ikke de 600 gode

danske Mænd alle i Virkeligheden var lettere

om Hjertet, da „Ofret" var bragt, end de

var, medens de endnu gik om med Byrden

af Standpunktet fra 1870. Paalidelige Med-

delelser dernedefra gaar i hvert Fald ud

derpaa.

Det skal heller ikke forties, at Venstre-

flertallet i Forsvarskommissionen allerede har

ofret adskillige gamle Standpunkter, der

længe har dannet en Skillemur mellem Højres

og Venstres Opfattelse. Landbefæstningens

provisoriske Oprindelse opføres ikke længere

blandt Flertallets „Grunde" mod denne Be-

fæstning. Dcti kan allsaa ikke Iccngere bruges

i dev offentlige Drøftelse om Landhefastningens

Nødvendighed. Ligeledes har Venstres første

Udenrigsminister, Deuntzer, i en Redegørelse

til Forsvarskommissionen taget Livet af den

gamle Legende om, at Københavns Land-

befæstning var et Led i tidligere Højrerege-

ringers tyskfjendtlige Udenrigspolitik og der-

for i Strid med en upartisk dansk Neutralitet.

Deuntzer blev af Kommissionen udtrykkeligt

spurgt, om der i Udenrigsministeriet forelaa

noget Vidnesbyrd om en saadan tyskfjendtlig

Politik. Han besvarer Spørgsmaalet med et

afgjort Nej og tilføjer, at „efter hvad der

foreligger, maa vor Udenrigspolitik antages

at have tilsigtet at bevare et godt Forhold

til alle fremmede Magter og særlig for Tysk-

lands Vedkommende at haabe paa Nordsles-

vigs Tilbagegivelse ved fredelig Overenskomst,

naar Lejlighed dertil maatte vise sig." —
Kommissionens Flertal har ikke haft noget

at bemærke til denne Redegørelse: Legenden
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om Københavns Landbefæstning som Udslag

af onde Hensigter mod Tyskland er saaledes

nu skrinlagt.

Se, det er to gamle Standpunkter, som

hidtil af Venstre er blevet haandteret med

stor Virtuositet og ikke ringe Virkning, men

som nu er ofret. Mon Venstre har følt

sig fattigere, efter at dette Offer er bragt?

— Næppe. Og Vejen er hermed viist til

en fuldkommen Forstaaelse mellem alle

dem, der virkelig vil et Forsvar for Dan-

marks Neutralitet og Selvstændighed og

vil bringe de Ofre, der er nødvendige for et

saadant.

Efter at der nu er gjort Rede for, hvad

der Jindes om Forsvarssagen i Ministeriets

Program, er Øjeblikket kommet til et

Længslens Suk efter det, som fattes om den

samme Sag, som uden nævneværdig Risiko

for Ministeriet kunde have været sagt og da

vilde være faldet som Balsam paa mange

Tusind bekymrede Sind i Danmark. Det

kunde være sagt uden Risiko, især da for

Konsejlspræsidenten, og det burde være sagt

af ham alene af den Grund, at han allerede

har sagt det offentlig een Gang for ikke

længe siden og saaledes, at der blev lagt

Mærke til det over det hele Land. Medens

alle Folketingsmand Neergaards Udtalelser om

Forsvarssagen i tidligere Aar nærmest har

været saa negative, at han af mange er

blevet opfattet som i denne Sag staaende

paa Venstres venstre Fløj, holdt han i Som-

mer som designeret Finansminister i Otterup

paa Fyn en Tale, der havde en helt anden

Klang. Han udtalte her et Ord, som næppe

før er blevet sagt saa betydningsfuldt af

nogen Venstremand. Han talte virkelig om

den miltære Sagkundskabs Ret! „Vi maa

ikke lægge det hele i de militære sagkyndiges

Haand og lade dem udskrive de Beløb, som

de anser for nødvendige. Nej, Sagen bør

ordnes ved et forstandigt Samarbejde mellem

Lovgivningsmagtens forskellige Faktorer og

iwder forstandig Hensyntagen til de militare

sagkyndiges Anskuelser''-J, men saaledes, at

det til syvende og sidst bliver Befolkningen,

der faar det afgørende Ord." Det er vist-

nok første Gang, en Venstrerigsdagsmand

har gjort den militære Sagkundskab saa stor

en Indrømmelse, som der i denne Tale er

gjort. — Alle vil jo være enige om, at Sag-

kundskaben ikke kan eller skal være ene-

raadende i Spørgsmaalet om Forsvarets Ord-

ning, især heller ikke i Spørgsmaalet om
Omkostningerne. Sagkundskaben skal saa-

ledes ikke kunne fastslaa Opgaverne for vort

Forsvar; det bliver Regeringens og Folke-

repræsentationens Sag. Men naar Opgaverne

er fastslaaet af rette vedkommende, og deres

Løsning dernæst overgives til de to Værn,

saa er Tiden kommet til den forstandige

Hensyntagen til de militære sagkyndiges -An-

skuelser. Saa maa man give begge Værn

de Midler, de erklærer for absolut nødven-

dige til at løse de Opgaver, man forlange?

af dem, at de skal løse. Al Tale om for-

standig Hensyntagen til de militære sagkyn-

diges Udtalelser er hen i Vejret, hvis den

ikke skal gælde i dette Forhold.

Naar da Venstreflertallet i Forsvarskom-

missionen som første Punkt af de Opgaver,

der bør stilles Hær og Flaade, nævner: „Et

effektivt Forsvar af den sjællandske Øgruppe

7ned Hovedstaden og de indre Farvande om-

kring Øerne", og naar denne Opgave siden

fordeles mellem Hær og Flaade saaledes, at

de begge i Forening skal forsvare Køben-

havn fra Søsiden og Hæren alene overtage

Forsvaret fra Landsiden, saa kan man ikke

bevilge alle de Foranstaltninger, de sagkyn-

dige i begge Værn kræver til Forsvaret fra

Søsiden og samtidig nægte Hovedparten af

de Foranstaltninger, der af Hærens Sag-

kundskab kræves til Sikring af Hovedstaden

fra Landsiden — uden at man derved viser

den groveste Mangel paa Hensyntagen til

Hæren. En Gentagelse i Ministeriets Program

*) Udhævet her!
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Efter Ministerskiftet

af Folketingsmand Neergaards foistandige

Udtalelse i Otterup om den militære Sag-

kundskab vilde i et vist Mon have været

en Borgen for, at den Regering, hsn staar i

Spidsen for, ikke vil tilføje den danske Hær

en saa blodig og ufortjent Krænkelse, som

Flertallet i Kommissionen har tilføjet den. —
Men da nu disse Ord maa undværes i Pro-

grammet, er det i det mindste en Trøst, at

Regeringens Chef dog saa nylig har vedkendt

sig den sunde Opfattelse, de er Udtryk for.

III.

Ministeriet Neergaard har i Forsvarssagen

givet sig selv to Vilkaar: at gennemføre

den eller at gaa af. Den tredje Udvej: at

blive siddende uden at gennemføre den har

Ministeriet paa Forhaand afvist som med

Rette uværdig for enhver dans«k Regering i

Øjeblikket.

Forsvarssagen skal passere Landstinget,

hvis den skal gennemføres paa lovlig Maade.

Det maa altsaa ske enten ved, at Ministeriet

naar en Overenskomst med det nuværende

Landsting eller skaffer sig et nyt Flertal i

dette Ting, som vil være Ministeriet til Vilje.

Neergaard er ved hele sin i F'ortiden kon-

sekvent gennemførte Forhandlingspolitik hen-

vist til at gaa Overenskomstens Vej. En

Kamp med Landstinget med en eventuel Op-

løsning af det maa siges at ligge uden for

det praktisk tænkelige, saalænge Ministeriet

beholder sin nuværende Chef. Venstrereform-

partiets Chef J. C. Christensen gennemførte

sine store Reformer uden Brud med Lands-

tinget, det er da utænkeligt, at den moderate

Neergaard skulde søge at gennemføre sin

store Sag ved Hjælp af et saadant Brud.

Det er utænkeligt ogsaa af den Grund, at

en Opløsning af Landstinget paa P'orsvars-

sagen vilde give Ministeriet de alleruheldigste

Chancer for at sejre, særlig i Betragtning af,

at flere og flere uafhængige Venstremænd

daglig stiller sig Side om Side med Hærens

Sagkundskab i dens Krav om en Sikring af

København fra Landsiden. Og efter alt at

dømme ser disse Venstremænd saa alvorligt

paa dette Spørgsmaal, at de sikkert med al

Energi vil gaa imod deres egen Regering i

en Forfatningskamp om denne Sag. Hertil

kommer saa endda alle de Vanskeligheder,

der vilde rejse sig for Regeringen af Spørgs-

maalet om de kongevalgte Landstingsmænds

Stilling efter Tingets Opløsning.

Tages disse Forhold i Betragtning, ind-

snævres Mulighederne for Ministeriet Neer-

gaards Fremtid til de to Ting: at falde paa

Forsvarssagen eller at søge den løst med det

nuværende Landstingsflertal. Landstingets

Holdning borger da for, at hvis der kommer

en Løsning ved Ministeriet Neergaard, bliver

det en god Løsning. En slet Løsning vil

dette Ministerium ikke være i Stand til at

gennemføre. — Hvis Resultatet af Ministe-

riets Forsøg skulde blive dets Afgang, saa

vil denne Udsigt i Øjeblikket ikke føles som

noget særligt overraskende. Men enhver ny

Falliterklæring over for Folkets største og

vigtigste Sag vil da uvægerlig styrke den

Bevægelse, der er i fuld Gang i Folket og

river flere og flere med sig. Den var endnu

for et Par Aar siden kun „som en Susen i

Kornet Sommerdag", men den er allerede

nu vokset til en „Brusen under Skovenes

Tag". Hver Gang et Forsøg slaar fejl, vil

Kravet om denne Sags Ordning lyde stærkere,

og saaledes behøver man ikke heller at

tænke blot med Frygt og Bæven paa den

Mulighed, at ogsaa Ministeriet Neergaard

skulde falde over Sagen. Det kan meget

godt, netop gennem sit Fald, komme til at

give Sagen det sidste, afgørende Stød fremad.

I hvert Fald er vi ved Ministeriet Neergaards

hele Kvalitet sikrede mod, at det bringer

Forsvarssagen til en positiv slet Løsning.

Den Sikkerhed havde vi ikke i saa høj Grad

under J. C. Christensens Styre, saa den

Vinding har Forsvarssagen da i hvert Fald

haft ved hans Fald.
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SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

Gamle Venner. — Argumentation med Penge. — Glæden ved fuldbragt

Gerning. — Venskabets Værdi. — Vennen med Pengekassen. — Fornøjelsen ved Vejanlæg,

Flytning af Træer.

DA disse Erindringer virtcelig er, hvad de

giver sig ud for at være, samlede i

Flæng, haaber jeg, at man vil tilgive mig,

at jeg har medtaget saa mange ubetydelige

Ting.

Naar jeg ser tilbage paa mit Liv, er det

Billederne af mine gamle Kolleger, der staar

tydeligst for min Erindiing. Jeg vilde ønske,

at jeg kunde skrive udførligt om dem; men

det vilde være at sætte mine Læseres Taalmo-

dighed paa en altfor haard Prøve. Naar jeg i

denne Artikel nævner netop disse Venner, ønsker

jeg ikke, at man derfor skal tro, at mange

andre, som jeg ikke har omtalt, har haft

mindre Betydning for mig, og jeg haaber at

kunne komme tilbage til mine Ungdomsvenner

i et senere Kapitel.

Gamle Fenner.

Det er ikke altid

muligt at huske, hvor

og hvorledes man før-

ste Gang mødtes med

en gammel Ven, eller

hvilke ens Indtryk var,

men jeg skal aldrig

glemme mit første Møde

med John D. Archbold,

som nu er Næstfor-

mand i Petroleumssel-

skabet Standard.

Paa det Tidspunkt,

det ligger vel nu ca.

tredive eller fyrretyve

Aar tilbage, rejste jeg Mr. John D. Archbold.
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omkring i Landet for at tilse de Steder, hvor

der var noget paafærde, tale med Producen-

terne, Raffinørerne, Agenterne og kort sagt

sætte mig ind i det hele.

En Dag var der foranstaltet et Møde i

Nærheden af Petroleumskilderne ; da jeg kom

til Hotellet, der var fuldt af Petroleumsmænd,

saa jeg dette Navn skrevet med store Bog-

staver i Fremmedbogen: John D. Archbold,

4 Dollars Tonden.

Han var en ung, virkelysten Fyr og saa

optaget af sin Sag, at han føjede sit Felt-

raab, 4 Dollars Tønden, til sit Navn i Frem-

medbogen, for at ingen skulde være i Tvivl

om hans Standpunkt.

Krigsraabet var saa meget mere opsigts-

vækkende, som uren-

set Petroleum overalt

blev solgt for meget

mindre, og denne Kamp

for at frembringe en

højere Pris vakte uvil-

kaarlig Opmærksom-

hed. Men selv om Mr.

Archbold til syvende

og sidst blev nødt

til at indrømme, at en

Tønde urenset Petro-

leum ikke var 4 Dol-

lars værd, bevarede han

dog sin Begejstring og

sin Energi for ikke

at forglemme den uhyre

Magt, han havde over

sine Medmennesker.



John D. Rockefeller^

Han havde megen Sans for det humoristi-

ske, og jeg husker ved en særlig alvorhg

Lejlighed, hvor han var tilkaldt som Vidne,

at Dommeren rettede følgende Spørgsmaal

til ham

:

„Er De Mr. Archbold, en af Direktørerne

for dette Selskab?"

„Det er jeg!"

„Hvad er Deres Bestilling i dette Sel-

skab?"

Uden at betænke sig svarede han: „At

gøre Fordring paa Udbytte", hvilket øjeblik-

kelig foranledigede den lærde Jurist til at

søge et nyt Udgangspunkt.

Hans Evne til at komme igennem et haardt

Stykke Arbejde er beundringsværdig. Jeg

ser ham ikke ofte nu om Stunder, da han

er optaget af store Foretagender, medens

jeg lever langt borte fra alt, hvad der hed-

der Forretningsliv og som en anden Land-

mand spiller Golf, planter Træer osv., og

dog har jeg saa meget at gøre, at Dagene

aldrig er lange nok.

Naar jeg taler om Mr. Archbold, maa jeg

endnu en Gang gentage, at jeg er bleven

langt mere anerkendt i Petroleumsselskabet

Standard, end jeg fortjener. Ved en heldig

Tilskikkelse af Skæbnen kom jeg til at føre

de udmærket dygtige Mænd sammen, som

er Sjælen i hele Foretagendet og til at ar-

bejde Haand i Haand med dem i mange

Aar; men det er dem, der har gjort alt det

vanskelige Arbejde.

Der er forløbet saa mange Aar, siden jeg

kom i Forbindelse med de fleste af mine Kol-

leger, at jeg har opnaaet den Alder, i hvilken

der knap gaar en Maaned — sommetider

synes jeg kun en Uge — , hvor jeg ikke maa

sende Kondolencebreve til nogle af vore

gamle Bekendte, blandt hvilke Døden har gjort

Indhug. For ganske nylig talte jeg Navnene

paa de gamle Kolleger, som er gaaet bort.

Inden jeg endnu var færdig, stod der over

tresindstyve paa Listen, trofaste og gode

Venner, i Forening med hvilke jeg har

kæmpet mig igennem mange Vanskeligheder

og udstaaet tunge Prøvelser. Hvor vi dog

diskuterede og argumenterede og snakkede

frem og tilbage om de forskellige Spørgs-

maal, indtil vi kom overens; og det har al-

tid været mig en stor Tilfredsstillelse at føle,

at vi var aabenhjertige og ærlige overfor

hverandre. Uden det kan Forretningsfæller

ikke faa det allerbedste ud af deres Ar-

bejde.

Det er ikke altid saa ligetil at faa kraf-

tige, viljestærke Mænd til at stemme over-

ens. Det har altid været vor Politik at lægge

Kortene aabne paa Bordet og høre taal-

modig efter og diskutere en Sag tilbunds,

inden vi traf en endelig Afgørelse. Hvor saa

mange Kompagnoner arbejder sammen, er

der Sandsynlighed for, at de konservative er

i Majoritet, og det er utvivlsomt heldigt. I

en saa stor Forretning er der i sig selv saa

megen Drivkraft, at det ganske naturligt al-

tid gaar fremad.

De Mænd, som har været meget heldige,

er som Følge deraf konservative, da de har

meget at tabe i Tilfælde af Uheld. Men hel-

digvis er der ogsaa blandt dem enkelte Opti-

mister og Vovehalse. Det er som oftest Sel-

skabets yngste Kræfter, de er maaske kun

faa i Antal, men de forstaar at rive en med

sig. De ønsker at faa en Afslutning paa

Sagerne, at gaa hurtigt fremad og viger

ikke tilbage hverken for Arbejde eller An-

svar. Jeg husker især et Tilfælde, hvor

den konservative Indflydelse mødtes med den,

skal jeg sige, fremadstræbende eller forvovne.

— Det var i hvert Fald den Side, jeg re-

præsenterede ved nævnte Lejlighed.

Argiimcutalion med Penge.

En af mine Kolleger, som havde haft

Lykken med sig og faaet sin Forretning ar-

bejdet aldeles fortræffeligt op, modsatte sig

af al Kraft en Plan, som flere af os andre

var meget begejstrede for, og som gik ud

paa forskellige Forbedringer.
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Bekostningerne, der vilde medgaa, beløb

sig, hvis jeg ikke tager fejl, til en Sum af

9 Mill. Kr.

Vi havde talt frem og tilbage om Sagen,

diskuteret den pro et contra med flere an-

dre Kolleger og brugt ethvert tænkeligt Ar-

gument for at bevise ham, at Planen ikke

alene var fordelagtig, men at den ligefrem

var en Nødvendighed, naar vi vilde beholde

den førende Stilling. Vor gamle Kollega

var urokkelig. Han var enig med sig selv

om ikke at ville give efter, og jeg kan end-

nu se ham staa som den personificerede

Protest, med Hænderne i Lommen, Hovedet

tilbagekastet og udslynge sit „Nej".

Det er beklageligt, naar en Mand kommer

paa det Punkt i Argumentationen, hvor han

indskrænker sig til at forsvare Stillingen og

ikke vil tage mod Beviser. Han mister sin

sunde Dømmekraft og bliver uimodtagelig

overfor Fornuftgrunde; tilbage bliver kun

Paastaaelighed.

Nu maatte disse Forbedringer imidlertid

gøres; de var — som jeg fer sagde — en

Nødvendighed. Da vi nu paa ingen Betingel-

ser vilde skændes med vor gamle Kollega,

besluttede et Mindretal af os, der var enige

om, at vi ville have ham til at give sit Sam-

tykke, at argumentere paa et helt andet

Grundlag og sagde til ham:

„De siger, at vi ikke behøver at anvende

disse Penge".

„Nej," svarede han, „det vil sandsynligvis

vare mange Aar endnu, inden det er nød-

vendigt at bruge en saadan Sum. Der er

ingen øjeblikkelig Trang til de Forbedringer,

De ønsker, og Arbejdet gaar godt fremad,

som det gaar, lad os bare ikke slaa for

stort paa".

Nu var vor Kollega en meget klog og er-

faren Mand; tillige var han ældre end vi og

havde mere Kendskab til den Sag, det dreje-

de sig om, noget som vi ogsaa ærlig ind-

rømmede overfor ham. Ikke destomindre

var vi, som sagt, bestemte paa at udføre

vor Plan i Tilfælde af, at vi opnaaede hans

Samtykke, hvilket vi var villige til at af-

vente.

Saa snart Argumentationen var bleven

roligere og Diskussionens Hede afkølnet,

bragte vi Sagen paa Bane igen. Jeg havde

udtænkt en ny Maade til at løse Spørgs-

maalet paa og sagde:

„Jeg overtager Historien for egen Regning

og skyder selv Kapital til. Hvis det gaar

godt, kan Selskabet betale mig mine Udlæg

tilbage, i modsat Fald bliver Tabet mit".

Dette var et Argument, som paavirkede ham.

Al hans Forsigtighed og Tilbageholdenhed

var som blæst bort, og det hele var i Orden,

da han sagde:

„Dersom det er paa den Maade, De tager

Sagen, vil vi være flere om den. — Vil De

løbe Risikoen, kan jeg ogsaa".

Det er altid, tror jeg, et stort Spørgsmaal

i ethvert Foretagende, hvor hurtigt det er

klogt at gaa fremad, og vi gik rigtignok

fremad med vStormskridt den Gang og byg-

gede og udvidede i alle Retninger.

Der dukkede stadig nye Muligheder frem.

Snart opdagede vi nye Petroleumskilder,

snart skulde der en to tre bygges Oplags-

tanker, og samtidig blev atter andre gamle

Petroleumskilder udtømte; paa den Maade

arbejdede vi under dobbelt Pres; paa Steder,

hvor alt Materiellet var i Orden, maatte vi

indstille Arbejdet, og paa andre Steder, hvor

intet var parat, maatte vi lave Tanker,

Oplagspladser og Transportlinier. Det er alt

dette, som gør Petroleumshandlen meget farlig,

men vi var omgivet af en Skare modige og

dygtige Mænd, der til fulde forstod Hoved-

princippet, at ingen Forretning kan naa den

store Sukces, naar ikke man forstaar at be-

nytte alle de Fordele, som dukker op.

Hvor ofte diskuterede vi ikke disse ked-

sommelige Spørgsmaal. Nogle af os ønskede

at tage alt, hvad der faldt for, uden Hensyn

til, hvad det kostede, andre var mere mo-

derate. I Reglen indgik vi et Kompro-
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mis. Vi tog Spørgsmaalcne under alvorlig

Overvejelse; vi gik aldrig saa hurtigt

fremad som de ivrigste af os ønskede,

men heller ikke saa forsigtigt, som de kon-

servative fandt rigtigt, og Afstemningen

endte altid med at blive enstemmig.

Gladen vc(J fuldbraf^l Gerning.

Den Rolle, som en af mine tidligste Kol-

leger, Mr. Flagler, spillede i Selskabet, im-

ponerede mig altid. Han ønskede uvæger-

ligt at avancere og at gennemføre alle Slags

Projekter, han var altid paa den aktive Side

af ethvert Spørgsmaal, og det skyldes for

en stor Del hans Energi, at Selskabet i Be-

gyndelsen gik saa rivende fremad.

Det kunde naturligvis aldrig falde et Men-

neske som min gamle Ven ind at trække

sig tilbage til Privatlivets Fred i den Alder,

hvor de fleste andre plejer at gøre det ; nej

han vedblev at tumle med store Problemer.

Han paatog sig ganske alene at kultivere

Østkysten af Florida. Ikke tilfreds med at

have anlagt en Jernbane fra St. Augustin

til Key-West — en Distance paa over halv-

anden hundrede Mile, noget som enhver anden

vilde have anset for et kolossalt Livsværk —
byggede han en Række fortræffelige Hoteller

langs Linien for at trække Turister til det

nylig aabnede Land. Og ikke nok dermed,

men han sørgede for, at hele Foretagendet

blev ledet dygtigt og samvittighedsfuldt.

Denne ene Mand aabnede ved Hjælp af

sin Energi og sin Kapital uhyre Landstræk-

ninger, hvor baade de gamle Indbyggere og

de nye Kolonister kunde faa et Marked for

deres Produkter. Han har skaffet Tusinder

af disse Mennesker Arbejde, og for at sætte

Kronen paa Værket har han paataget sig og

næsten fuldført et beundringsværdigt Stj'kke

Ingeniørarbejde ved at bane Vej over Florida-

Key ud til Atlanterhavet ved Kej'-West, et

Maal, han havde sat sig for mange Aar

siden.

Praktisk talt er alle disse Ting udførte paa

en Tid, da de fleste andre vilde have be-

tragtet deres Arbejdsliv som tilendebragt, og

de fleste andre Nationers Mænd vilde i hans

Sted sikkert have trukket sig tilbage for at

nyde Frugten af deres Arbejde.

Da jeg første Gang lærte Mr. Flagler at kende,

var han en ung Mand, der havde Konsigna-

tionslager for Clark & Rockefeller. Han var

en forstandig og driftig ung Fyr, fuld af

Arbejdsiver og Energi. Paa samme Tid, som

vi begyndte med Petroleumsforretningen, aab-

nede Mr, Flagler en Kommissionsforretning

i den samme Bygning i Kompagni med Mr.

Clark, der havde overtaget Firmaet Clark &
Rockefeller. Senere hen købte han Mr. Clark

ud og overtog det hele.

Naturligvis kom jeg derved til at se

mere til ham. Den Forretningsforbindelse,

der begyndte med, at han konsignerede Va-

rer til vort gamle Firma, endte med et For-

retningsvenskab, noget ret selvfølgeligt, da

Folk. som lever paa et saa forholdsvis be-

skedent Sted, som Cleveland var den Gang,

uvilkaarlig støder oftere paa hinanden end

f. E.\. i New York.

Da det gik godt for Petroleumsselskabet,

og vi trængte til mere Hjælp, faldt min

Tanke straks paa Mr. Flagler som mulig

Deltager, og jeg foreslog ham at sælge sin

Forretning og komme over til os. Han mod-

tog Tilbudet, og saaledes begyndte det livs-

varige Venskab, som aldrig har været af-

brudt et eneste Øjeblik. Det var et Venskab

med Forretninger som Basis, hvilket, som Mr.

Flagler plejede at sige, var meget bedre

end en Forretning grundet paa Venskab, og

mine Erfaringer har vist mig, at han havde

Ret.

I mange mange Aar arbejdede han og

jeg Side om Side, vore Pulte stod i det

samme Værelse, og vi boede begge paa

Avenue Euclid, nogle faa Skridt fra hinan-

den. Vi mødtes om Morgenen og gik sam-

men paa Kontoret, gik hjem til Frokost, til-

bage igen og hjem igen om Aftenen. Paa
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disse Ture, hvor vi ikke var udsatte for

kedsommelige Afbrydelser, som paa Konto-

ret, tænkte vi, talte vi og udkastede vore

Planer i Forening.

Det var egentlig Mr. Flagler, som gjorde

Udkast til alle vore Kontrakter. Han har

altid haft Evne til at opsætte Kontrakter

saa klart og forstandigt, at ingen Misfor-

staaelse var mulig, og den var lige „fair"

for begge Parter. Jeg husker endnu, hvor-

ledes han sagde, at det altid i Forretnings-

sager gjaldt om at udmaale begge Parters

Rettigheder med det samme Alenmaal, og

det var netop det, Mr. Flagler gjorde.

Til min Overraskelse accepterede Flagler

en Dag en Kontrakt, som var forelagt ham,

uden at gøre et eneste Spørgsmaal, han skrev

blot sit „Approberet". Vi havde besluttet

os til at købe et Stykke Jord, paa hvilket

vi havde et af vore Raffinaderier staaende,

og som vi havde lejet af John Irmin, som

vi begge kendte godt. Mr. Irmin opsatte

Købekontrakten om denne Grund paa Bag-

siden af en stor Manillakonvolut, som han

tog inde paa Kontoret. Beskrivelsen af Ejen-

dommen var, som den plejer at være i den

Slags Kontrakter, indtil følgende Sætning:

„Linien begrænses mod Syd af Græstørv og

Ukrudt". Det forekom mig at være en ube-

stemt Betegnelse, men Mr. Flogler sagde:

„Det er, som det skal være. Jeg gaar

ind paa denne Kontrakt, og naar Skødet bli-

ver udstedt, skal De se, at Græstørven og

Ukrudtet vil blive erstattet med et ordent-

ligt Stakit paa det „rigtige" Sted, og det

hele vil være i Orden, som det sig hør og

bor".

Naturligvis blev det akkurat, som han

havde sagt. Jeg kunde næsten fristes til at

sige, at adskillige Sagførere kunde have godt

af at gaa i Skole hos ham og lære en hel

Del angaaende Opsættelser af Kontrakter,

men maaske vore lovkyndige Venner vilde

finde mig partisk, saa jeg vil ikke tale mere

om den Ting.

Der er en anden Ting, som jeg mener, at

vi skylder Mr. Flagler megen Tak for, og

det er, at han fra første Færd holdt paa,

at vi, naar vi byggede Raffinaderier, skulde

opføre dem efter et ganske andet Prin-

cip end det hidtil gængse. Alle var saa

bange for, at Petroleumen skulde forsvinde

og Pengene, som var givet ud til Byg-

ninger, gaa tabt, at det daarligste og

billigste Materiale blev anset for godt nok

til Opførelsen af Raffinaderier. Det var

den Slags Ting, Mr. I'lagler strax kæm-

pede mod. Selv om han maatte ind-

rømme Muligheden af, at Petroleumsbehold-

ningen kunde slippe op, og at Risikoen ved

Virksomheden var stor, holdt han dog paa,

at vi, naar vi overhovedet indlod os paa

Petroleumsforretningen, skulde gøre Arbejdet

saa godt, som vi kunde, at alting skulde være

første Klasses Arbejde, solidt og grundmuret

og intet lades ugjort, som kunde føre til de

bedste Resultater.

Han fulgte sin Overbevisning om Maaden

at bygge paa, og hans Mod til at følge sine

Grundsætninger blev et godt Fundament se-

nere hen i Tiden.

Venskabets Vardi.

Denne Gammelmandssnak kan vel ikke

have nogen Interesse for den nulevende Ge-

neration, og dog vil den — selv om dea

er kedelig — maaske ikke være spildt, hvis

den kan give Ungdommen en Forstaaelse af,

hvad det vil sige at have en virkelig Ven

paa alle Livets Stadier og under alle Forhold.

Hvor der dog gives mange forskellige

Venner. Man skulde holde paa dem alle-

sammen, selv om nogle er bedre end andre.

En Ven er altid en Ven, hvordan han saa

end er, og dette lærer man, efterhaanden som

man bliver ældre. Der er den Slags Venner,

som, naar Du trænger til Hjælp, altid har

en Undskyldning paa rede Haand, fordi han

netop i Øjeblikket ikke er i Stand til at give

Dig den.
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„Jeg kan ikke skrive paa Din Veksel,"

siger han, „fordi jeg liar aftalt med min

Kompagnon aldrig at indlade mig paa den

Slags Ting."

„Jeg vilde hellere end gerne være Dig til

Tjeneste; men det er mig desværre umuligt

lige i Øjeblikket" etc. etc.

Det er ikke min Hensigt at kritisere den

Slags Venskaber ; sommetider er det en Tem-

peramentssag, og sommetider er der virkelig

Forhold tilstede, som forhindrer vedkom-

mende Ven i at gøre det, som han gerne

vilde. Naar jeg tænker tilbage paa mine

Venner, kan jeg kun mindes nogle enkelte

af den Kaliber og en hel Del flere af den

gode Slags. Jeg havde engang en rigtig

god Ven, hans Navn var S. V. Harkness,

og det lod til, ut han lige fra Begyndelsen

af vort Venskab havde fuld Tillid til mig.

En Dag brændte vore Varelagere og Raf-

finaderier ned i Løbet af nogle faa Timer —
ødelagdes totalt i Bund og Grund.

Skønt de var assurerede for mange hun-

drede tusende Kroner, frygtede vi naturligvis

for, at det vilde tage lang Tid at faa alle

disse Penge udbetalt af Assuranceselskaberne.

Det galdt for os om at bygge op i en

Fart, og det var nødvendigt at gøre Over-

slag over, hvad det vilde komme til at koste

os. Mr. Harkness var ogsaa interesseret i

Foretagendet, og jeg sagde til ham:

„Maaske kommer jeg til at anmode Dem

om at laane os nogle Penge. — Jeg ved

endnu ikke, om det bliver nødvendigt ; men

jeg syntes i hvert Fald, at jeg vilde for-

berede Dem derpaa".

Mr. Harkness, der var en meget ordknap

Mand, forstod Situationen uden nærmere For-

klaringer fra min Side og hørte roligt efter,

hvad jeg havde at sige.

„Det er godt, De kan faa alt, hvad jeg har".

Det var alt, hvad han sagde; men jeg

vendte fuldstændig beroliget hjem den Aften.

Vi modtog imidlertid Cheques paa det fulde

Beløb fra Assuranceselskaberne, længe før

Haandværkerne forlangte deres Betaling ; men

selv om vi saaledes ikke fik Brug for hans

Penge, saa skal jeg aldrig glemme den høj-

sindede Maade, paa hvilken han tilbød mig

dem.

Og jeg er glad ved at sige, at det var

ikke den eneste Gang, at jeg gjorde lig-

nende Erfaringer. Jeg maatte ofte arrangere

store Laan i mine unge Dage, Foretagendet

gik strygende, og vi gjorde store Forretninger,

og jeg fandt altid Bankerne villige til at

laane mig Penge.

Netop paa den Tid, da den store Ildebrand

havde skabt nj'e Forhold, tog jeg et Over-

blik over Situationen for at se, hvor meget

vi trængte til Kontanter. Vi var vant til at

forberede os paa pludselig opdukkende finan-

cielle Vanskeligheder, længe før vi egentlig

behøvede Midler.

Vennen med Pengekassen.

Paa det Tidspunkt hændte der endnu en

lille Episode, som er betegnende for, af hvad

Kaliber vore Venner var den Gang; forresten

hørte jeg ikke selv Historien før mange Aar

efter Begivenheden.

En \'en af mig, en meget rig Mand ved

Navn Stillmann Witt, var Meddirektør for

en stor Bank, med hvilken vi gjorde Forret-

ninger. Paa et Møde blev der spurgt om,

hvad Banken vilde gøre i Tilfælde af, at vi

ønskede flere Penge. For at ingen skulde

nære Tvivl om hans Stilling til Sagen lod

Mr. Witt sin private Pengekasse bringe ind

og sagde:

„Mine Herrer, Disse unge Mænd er alle

gode nok, og dersom de ønsker at optage

et større Laan, mener jeg, at Banken uden

Betænkning bør yde det. Dersom De

ønsker yderligere Sikkerhed, er den her. De

kan tage saa meget, De lyster."

Vi var netop i Gang med at transportere

store Mængder af Petroleum opad Søer og

Kanaler, hvad der vilde spare os en Mængde
Penge; men det krævede en betydelig Kapital
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Udsigt over Rockefellers Golf-Plads i Pocantico.

til Fragtomkostninger, og vi maatte optage et

meget stort Laan. Vi havde allerede gjort

store Laan i en anden Bank, hvis Formand

havde underrettet mig om, at der ved et

Bankraadsmøde var bleven gjort Forespørgs-

ler angaaende alle de mange Veksler, vi

havde løbende, samt at man ønskede en Sam-

tale med mig i den Anledning.

Jeg svarede, at det vilde være mig meget

kært at træffe hele Forsamlingen, da vi øn-

skede at laane endnu flere Penge i Banken.

Det vil være tilstrækkeligt at sige, at vi

fik saa mange Penge, vi ønskede, men at

jeg aldrig senere fik Opfordring til at møde

og afgive Forklaringer,

Men jeg er bange for, at jeg fortæller alt

for meget om Banker, Penge og Forretnin-

ger. Jeg ved selv ikke noget værre og for-

agteligere end Mennesker, som benytter

hver Time af deres Liv til at tjene Penge

for Pengenes Skyld.
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Hvis jeg var fyrretyve Aar yngre, vilde

jeg gerne tage Del i Forretningerne igen,

fordi jeg altid har fundet det fornøjeligt at

arbejde sammen med dygtige og begavede

Mænd. Men jeg har forresten ingen Mangel

paa Interesser til at udtylde min Tid med, og

saa længe jeg lever, haaber jeg at fortsætte

og forbedre de Planer, som saa at sige har

været min Livsopgave.

Jeg maa tilstaa, at jeg, under hele den

lange Periode af mit Liv, hvor jeg tog aktiv

Del i Arbejdet, hvilket varede, fra jeg var

16 Aar, og indtil jeg trak mig tilbage fra

Forretningen, da jeg var femoghalvtreds, har

haft mangen en god Ferie, takket være mine

udmærkede Kolleger, som altid var villige til

at paatage sig det forøgede Ansvar for det

Foretagende, som de ledede med en saa over-

legen Dygtighed. Hvad selve det detaillerede

Arbejde angaar, tror jeg nok, jeg tør sige,

at jeg har haft min fulde Andel deraf.
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Da jeg begyndte min Løbebane som Bog-

holder, lærte jeg snart at faa Respekt for

Tal, hvor smaa de saa end var. Naar dex

i hine Tider galdt om at gøre Overslag til

en eller anden Plan, var det saa at sige al-

tid mig, der blev udset til det Stykke Ar-

bejde, da jeg havde en sand Passion for

Detailler, noget jeg senere hen blev nødt til

at kæmpe imod.

I Pocantico Bjergene ved New York har

jeg tilbragt mange Aar af mit Liv i et gam-

melt Hus, fra hvis Vinduer man har den

skønneste Udsigt, og hvor man kan leve

ganske stille og uforstyrret. Der tilbragte

jeg uforglemmelige Timer med at beundre

den herlige Udsigt, Træerne og det afveks-

lende og ualmindelig interessante Landskab

ved Hudsonfloden, og det i de Dage, hvor

det galdt om at udnytte hvert Minut til

Fordel for de altopslugende Forretninger.

Jeg er bange for, at jeg, efter at jeg først

var kommen godt i Gang, ikke egentlig var,

hvad man kalder en flittig Forretningsmand.

Denne Frase „en flittig Forretningsmand"

minder mig om en af mine gamle Venner i

Cleveland, som gik fuldstændig op i sit Ar-

bejde. Jeg underholdt ham, hvad der utvivl-

somt kedede ham frygteligt, om min Ynd-

lingspassion, hvilket er og altid har været

det, som Folk kalder Agrikultur, men som

for mig bestaar i Anlæg af Veje, Stier og

den Slags Ting. Denne min Ven fra 35 Aar

siden saa med øjensynlig Mishag, at en

Forretningsmand spildte sin Tid med det,

som i hans Øjne var det rene og skære

Tosseri.

En bedaarende Foraarsdag foreslog jeg

ham at tilbringe Eftermiddagen sammen med

mig (et højst usædvanligt og urimeHgt For-

slag for en Forretningsmand i de Tider) og

bese nogle smukke Veje, som jeg havde

ladet anlægge gennem Skoven, og som nu

omtrent var færdige. Jeg gik endogsaa saa

vidt, at jeg inviterede ham til at spise

hos mig.

„Jeg kan ikke, John," sagde han, ,.jeg

har viglige Forretninger for i Eftermid-

dag."

„Det er muligt," svarede jeg, „men det kan

ikke være den samme Nydelse for Dig som

at se disse nyanlagte Stier. Tænk Dig, de

store Træer paa Siderne og —

"

„Hold op med den Snak om Træer og

Stier, John, jeg vil bare fortælle Dig, at et

af mine Skibe kommer ind paa Rheden i

Dag, og vore Møller venter paa det." Han

gned sine Hænder velbehageligt. — „Jeg

vilde ikke undvære Synet af Indsejlingen for

alle de Skovstier, som findes i hele Kristen-

heden !"

Han fik den Gang fra 450 til 47 5

Kr. pr. Tons for Bessemer Staal-Skinner,

og dersom hans Møller blot maatte vente

saameget som et Minut paa Malmen, syntes

han, at der blev et tomt Hul i hans Liv.

Maaske det var den samme Mand, som

saa ofte stirrede ud over Havet med alle

Nerver spændte for at se, om der ikke var

et Skib i Sigte.

En Dag spurgte en af hans Venner ham,

om han kunde se Skibet.

„Næ—ej — n— ej," svarede han tøvende;

„men det er næsten i Sigte."

Denne Malmhandel spillede en betydelig

Rolle i Cleveland. For halvtredsinstyve Aar

siden fik min gamle Principal 1 5 Kr. pr.

Ton for at føre Malm fra Egnen omkring

Marquette, og saa at tænke sig, at den

ryggesløse Fyr, som anlagde Skovstier, se-

nere hen i Livet transporterede Malm i store

Skibe for 3 Kr. pr. Ton og endda tjente en

lille Formue paa det.

Dette faar mig til at huske paa mine Op-

levelser, da jeg spekulerede i Miner, men

det skal jeg komme tilbage til senere. For

Øjeblikket ønsker jeg at sige et Par Ord

om Anlægsgartneri, hvilket jeg har helliget

en stor Del af mit Liv i mere end tredive

Aar.
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Fornøjelsen ved at anlagge Veje.

Der er andre end mine gamle Venner, som

vil blive forbavsede ved at høre, at jeg gør

Fordring paa at være Amatørlandskabsarki-

tekt, og vist er det, at min Familie har hen-

vendt sig til en Sagkyndig for at faa Sik-

kerhed for, at jeg ikke ødelagde Egnen.

Det drejede sig om, hvor vi helst skulde

lægge den nye Ejendom i Pocantico Bjergene,

som nu bliver bygget.

Jeg mente at have den Fordel, at jeg

kendte hver Fodsbred Jord , vi traadte

paa; alle de kæmpemæssige Træer var mine

personlige Venner, og der fandtes ikke det

Udsigtspunkt, som jeg ikke havde studeret

over hundrede Gange. Da saa den store

Sagkyndige havde gjort sine Beregninger og

lavet et Udkast, bad jeg om jeg maatte vise,

hvad jeg kunde præstere.

Paa nogle faa Dage udarbejdede jeg saa

en ganske fortræffelig Plan. Vejene blev

anlagt med særligt Henblik paa Udsigten og

ved hver Omdrejning af Vejen aabnede der

sig nye herlige Udsigtspunkter og øverst

oppe havde man et prægtigt Panorama

over Floden, Dalen, og det omliggende Land-

skab, og her, mente jeg, skulde Ejendommen

ligge.

„Se det igennem", sagde jeg, „og afgør,

hvilken Plan der er den bedste." Det varet

stolt Øjeblik, da denne anerkendte Autoritet

gav mit Udkast Forrangen og erklærede

mine Forslag saavel med Hensyn til Vejene

og Udsigtspunkterne som til selve Husets

Beliggenhed for de bedste. Hvor mange Mil

jeg har anlagt i min Levetid, er ikke godt

at sige; men jeg har ofte arbejdet dermed,

indtil jeg var ganske udmattet. Naar jeg

anlagde Vejene, blev jeg derude, til Mørket

faldt paa, og vi ikke længere var i Stand

til at skelne de smaa Flag og Pinde fra

Jorden.

Det er vist taabeligt af mig at fortælle

om disse landskabelige Foretagender, men

maaske det kan bøde lidt paa al den For-

retningssnak, som optager saa meget af min

Beretning.

Min Maade at drive Forretninger paa, var

anderledes end de fleste andre dygtige Køb-

mænds paa den Tid, men den gav mig

meget mere Frihed. Selv efter at Selskabets

Hovedkontor var bleven flyttet til New York,

tilbragte jeg de fleste af mine Somre paa

min Ejendom i Cleveland, og det gør jeg

endnu.

Jeg tog til New York, naar min Nærvæ-

relse der var nødvendig; men Størstedelen

af Forretningerne besørgede jeg gennem vore

egne Telegraflinier og havde saaledes Frihed

til at beskæftige mig med en Mængde Ting,

som interesserede mig, saasom Vejanlæg,

Træplantning og Anlæg af smaa Planteskoler.

Det forekommer mig aldrig, at jeg har

set noget udvikle sig saa vidunderligt hur-

tigt som min lille Planteskole. Vi fører Bø-

ger over hver eneste Plantage, og jeg blev

for kort Tid siden, da vi skulde flytte nogle

unge Træer fra Westchester til Laterwood i

New Yersey, meget overrasket ved at se den

Værdiforøgelse, som faa Aar kan bevirke.

Vi plante, vore unge Træer, især de stedse-

grønne, i Tusindvis ad Gangen; jeg tror,

vi ved en enkelt Lejlighed endogsaa plan-

tede Titusinde paa en Gang, og vi lader dem

udvikle sig efter bedste Evne, indtil de se-

nere bliver flyttet over i de forskellige Plan-

tager.

Dersom vi overflytter unge Trær fra Po-

cantico til vort Hjem i Laterwood, bliver det

stra.x opført i Regnskabsbogen. Vi er vore

egne bedste Kunder, og vi tjener en lille

Formue fra os selv ved at sælge Træer til

New Yersey Plantage til 5— 7 Kr. Styk-

ket. De koster os oprindelig kun 20—40

Øre i Pocantico.

Flytning af Træer.

Ved en Planteskole ligger Fordelen, som

i alle andre Foretagender, i at drive Forret-

ningen i stor Stil. At flytte store Træer om
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har i mange Aar været en af mine Hoved-

interesser.

Vi laver selv vore Kraner og arbejder med

vore egne P^olk, og det er ganske forbløffende

at se, hvilke Friheder man kan tage sig med

Træer, naar man først engang har lært at

behandle disse Uhyrer. \'i har flyttet Træer,

der var over halvtredsindstyve Fod høj i og

mange paa halvfjerds og firs. Og det er

naturligvis ikke unge Træer.

I Tidens Løb har vi flyttet saa at sige

alle Sorter Træer og deriblandt flere, om

hvilke de Sagkyndige paastod, at de ikke

kunde taale at flyttes. Hestekastanien var

dog nok det voveligste at gaa i Lag med.

Vi gravede mægtige Træer op, transporterede

dem til fjerntliggende Steder, og nogle af

dem endogsaa i Blomstringstiden, og kun

meget faa gik ud for os; det kostede os

gennemsnitligt 7 5 Kr. pr. Træ. Det lykke-

des saa godt for os, at vi var nær ved at

blive overmodige og sommetider foretog vore

Forsøg paa forkerte Aarstider ; men naar vi gik

frem efter de Metoder, som vi allerede havde

forsøgt, var Resultatet altid tilfredsstillende.

Naar vi regner, at vi har eksperimenteret

med mange hundrede Træer af forskellig Art,

baade i og udenfor Plantetiden, og beregner

den Tid, hvor vi lærte Haandteringen, belø-

ber vor Tab sig højt regnet til 1 ^/(, ; sna-

rest vil jeg anslaa det til 6 å 7 ^ q.

I en eneste Saison, hvor vi havde fuldt

op at gøre, blev Tabet ikke mere end 3 ^]q.

Jeg er villig til at indrømme, at større

Træer bliver sat et Par Aar tilbage i Væxt

ved Flytning; men hvad har det at sige for

Folk, som ikke længere er unge, og som

ønsker straks at have fuldvoksne Træer, og

det kan de ved Hjælp af den nuværende

Flyttemetode.

Vi har grupperet og arrangeret Klynger

af mægtige Grantræer, og ved flere Lejlig-

heder har vi beplantet hele Skraaninger med

dem. Med Egetræer har vi ikke været fuldt

saa heldige, undtagen med forholdsvis unge

Træer, og vi indlader os slet ikke paa at

flytte Ege- og Valnøddetræer, naar de har

naaet en vis Alder; derimod har vi været

overordentlig heldige med Lindetræer, og et

enkelt af dem har vi endog flyttet tre Gange,

uden at det har taget Spor af Skade. Bir-

ken har ofte gjort sig udtilbens, hvorimod

alle stedsegrønne Træer med Undtagelse af

Cederen har ladet sig flytte uden Men.

Trangen til at lave Udsigtspunkter maa

have været mig medfødt. Jeg var ikke

stort mere end en Dreng, da jeg vilde

fælde et stort Træ, som jeg mente tog

noget af Udsigten fra vore Spisestuevinduer

bort.

Jeg vilde som sagt have det fjernet, noget

som ikke vandt Bifald hos enkelte andre af

Familiens Medlemmer, men min kære Moder

maa have sympatiseret med mig, for hun

sagde en Dag: ,,Du ved, min Dreng, at vi spi-

ser Frokost Kl. 8 ; hvis Du nu fældede Træet,

inden vi gik tilbords, vilde de andre maaske

ikke blive saa vrede, naar de ser, hvilken

Udsigt der er bleven fri".

Og saaledes blev det.
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KULTUR, MORAL, KRISTENDOM.
Af Pastor A. SCHACK.

I.

DET er et omfattende Æmne, og Hoved-

vanskeligheden vil være at finde et

principielt Synspunkt, hvorfra Forholdet kan

træde i det rette Lys. Jeg vil nu gaa ud

fra Kulturen og først søge at vise, at man

derfra uundgaaelig kommer til Moralen som

den ene bærende Kraft.

Ordet Kultur er jo laant fra Agerdyrk-

ningen ; den første Kultur er Agrikultur.

Allerede her se vi noget, der svarer til Mo-

ralen, nemlig en Skilsmisse mellem godt og

ondt. Jordbunden rummer mange stærke og

gode Kræfter; men saa længe som den ikke

dyrkes, ikke kultiveres, faar disse Kræfter

Lov ti! at skøtte sig selv og frembringe i

Flæng Torn og Tidsel eller nærende Græs.

Saa snart derimod Jordens Kultur begynder,

saa betyder dette, at man hæmmer og hin-

drer alle de unyttige eller skadelige Vækster,

medens man opelsker og fremmer alle de

nyttige Vækster, der kunne skaffe Mennesker

Føde eller Klæder. Paa lignende Maade er

Barnehjertet en frugtbar Jordbund, der rum-

mer mange stærke og gode Kræfter; og

naar den første Kultur, d. v. s. den første

Opdragelse, begynder, saa har vi med det

samme Moralen, idet man straks begynder

at gøre Forskel paa godt og ondt. Man

lærer ikke alene Barnet, at der er noget,

som gør ondt, saa at det skal vogte sig for

den varme Kakkelovn, men ogsaa, at der er

noget, som er ondt: at det er stygt at lyve,

at det er stygt at være egenkærlig, at det

skal unde lille Bror lidt af sin Kage o. s.fr.

Naar vi da først tænke paa individuel

Kultur, paa det enkelte Menneskes Kultive-

ring, da bliver Spørgsmaalet, hvad det er

for Ævner og Krælter, der her skulle op-

dyrkes og udvikles? Ved Siden af de rent

legemlige, fysiske Kræfter er det, saavidt jeg

ser, de intellektuelle og de moralske Kræfter

;

og for ikke at blive misforstaaet vil jeg her

straks sige, hvad jeg mener med det moral-

ske. Som bekendt have vi i Moseloven ikke

alene de ti Bud, men ogsaa de to store

Bud. „Du skal elske Herren din Gud af

dit ganske Hjerte" og „Du skal elske din

Næste som dig selv". Disse to store Bud

optager Jesus og siger, at af dem „hænger

al Loven og Profeterne". Og det samme

finde vi hos Apostlene, som hvor Paulus i

Rom. 13 taler om Forholdet til Næsten og

siger: „Kærlighed gør ikke Næsten noget

ondt; derfor er Kærlighed Lovens Fylde".

Og den Apostel, der har talt saa stærkt og

afgørende om Troen, han siger dog i L
Kor. 13: „Havde jeg al Tro, saa jeg kunde

flytte Bjerge, men havde ikke Kærlighed,

da var jeg intet". Vi maa altsaa sige, at

kristelig talt hænger al Moral sammen med

Kærlighed ; Kærligheden er det sande og

dybe Motiv for alt virkelig godt; gode

Handlinger, gode Ord, gode Tanker, det er

saadanne, som paa en eller anden Maade

udspringe af Kærlighed.

Naar vi nu betragte de tre Rækker af

Kræfter : de fysiske, de intellektuelle og de

moralske, saa ere vi vel alle enige om, at

de intellektuelle Kræfter ere af en højere

Orden end de fysiske ; men Spørgsmaalet

bliver da: hvorledes er Forholdet imellem de

intellektuelle Kræfter og de moralske? Herom

siger Pascal saaledes : „Alle Legemerne,

Himmelhvælvingen, Stjernerne, Jorden og

dens Kongeriger veje intet mod den ringeste

af Aanderne; thi denne kender alt dette og

sig selv. Legemerne intet. Alle Legemer til-

sammen, alle Aander tilsammen og alle

deres Frembringelser veje intet mod den

svageste Kærlighedens Rørelse; denne tilhører

et uendeligt højere Rige". Pascal mener alt-

saa ubetinget, at de moralske Ævner og

Kræfter i Mennesket ere af en højere Orden
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end de intellektuelle; og har han Ret heri,

da vil aabenbart Kultiveringen af Menneskets

moralske Væsen blive en Hovedsag i al Kul-

tur. Jeg skal derfor søge at paavise, at

Pas'^al virkelig har Ret i dette, at de moral-

ske Kræfter, idet de udspringe af Kærlighe-

den, ere af en højere Art end de intellek.

tuelle.

Først vil jeg gøre en sproglig Bemærkning.

Ordet »ski"' betegner, saavidt jeg kan se,

det, at noget ikke svarer til sin Ide, til sin

Bestemmelse : en slet Bj^gning, en slet Kon-

struktion, en slet Regeringsform, en slet

Skoleordning o. s. v. vSaaledes vil man da

ogsaa med „et slet Menneske" sige, at et

Menneske ikke svarer til sin Ide, ikke er

bleven det, som han efter sit egentlige

Væsen skulde og burde være bleven. Men

nu er det jo en Kendsgerning, at man ved

Brugen af denne Betegnelse aldeles afgjort

tager Sigte paa Menneskets moralske Tilstand.

Dersom f. Eks. en Mand er temmelig ringe

udviklet i intellektuel Henseende, saa han

maaske daarligt nok kan læse og skrive,

men han er en flittig og dygtig Arbejder,

en trofast Ægtefælle, en omhyggelig Fader

for sine Børn, — saa er der ingen af os,

der falder paa at kalde en saadan Mand

„et slet Menneske". Og omvendt, dersom

en Mand er i Besiddelse af høj intellektuel

Kultur, klar Tænkning, Forstand paa \'iden-

skab og Kunst, medens han dog inderst inde

er en raa og hensynsløs Egoist, — saa vil

man, netop naar man kender ham nøjere,

sige om ham: „han er i Grunden et slet

Menneske". En og anden vil maaske sige,

at en Sprogbrug ikke betyder meget, og at

den mulig kan forandres i Fremtiden. Men
det er dog i dette Tilfælde lidet rimeligt.

Denne Sprogbrug er ikke alene meget gam-

mel, men synes i Virkeligheden uudryddelig.

Man vil saaledes lægge Mærke til, at selv

Mennesker, der theoretisk fremhæve den

intellektuelle Side af Mennesket, ville dog,

naar de blive udsatte for systematisk Løgn

og Bagvaskelse, klage over, at N. N., der

har angrebet dem saaledes, er „et slet Men-

neske". Og dersom man vilde sige til dem:

„Kære Ven, husk dog paa, at N. N. er en

Mand med høj intellektuel Kultur; saa du

bør derfor let kunne tilgive ham, at han

har visse moralske Mangler", — saa vilde

de dog næppe lade dette gælde. Men hvis

jeg da har Ret i dette, at denne Sprogbrug

er uudryddelig, saa synes den bestemt at

pege paa, at de moralske Kræfter ere de

egentlig bærende, de konstituerende i Men-

neskesjælen; det er dem, der i Virkeligheden

gør Mennesket til Menneske.

Dernæst vil jeg spørge: Hvad er egentlig

Karlighed, den Kærlighed, som er Sjælen i

al virkelig Moral ? Selvfølgelig er det her

umuligt at give nogen udtømmende Defini-

tion; men dog kan man nok sige noget,

hvis Rigtighed vil blive erkendt ikke alene

af Kristne, men ogsaa af de fleste Ikke-

kristne. Jeg vil særlig pege paa to Ting.

Det ene er dette, at Kærlighed er Forstaaelse.

Lad os tænke paa den erotiske Kærlighed,

ikke i dens lave, rent sanselige Former, men

i dens højere, ædlere Skikkelse. En Mand,

der saaledes elsker en Kvinde dybt og inder-

ligt, han har en Forstaaelse af hendes hele

Væsen, som ingen anden ejer. Eller lad os

tænke paa Moderkærlighed, ikke den over-

fladiske, blødsødne, men den dybe og ægte.

En saadan alvorlig Moder ser med skarpe

Øjne paa sit Barn og kender alle dets

Skrøbeligheder langt grundigere end nogen

anden. Men hun ser ikke for at kritisere,

men for at hjælpe, for at opelske alt det

gode; og ved denne Kærlighedens Forstaa-

else kan hun blive en udmærket Opdrager-

inde for sit Barn, selv om hun ikke er sær-

lig intellektuelt udviklet og ikke theoretisk

har Begreb om Psykologi eller Pædagogik.

Eller lad os tænke paa den almindelige

Menneskekærlighed. Jeg kender enkelte dyg-

tige, praktiske Mænd, som have en dyb

Kærlighed til de hjemløse Mænd, af hvilke
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der færdes saa mange her i vor By. De

kende grundigt disse Menneskers Fejl, deres

Karakterløshed, deres Løgnagtighed, deres

spirituøse Tilbøjeligheder; men de kende

ogsaa alle de Vanskeligheder, som disse

stakkels Mænd have at kæmpe med, og de

blive ikke trætte af atter og atter at komme

dem til Hjælp paa forskellig Maade. —
Denne forstaaende Kærlighed svarer til hvad

man i den intellektuelle Verden kalder Geni-

alitet, idet den ikke væsentlig beror paa

Beregning, paa psykologisk Studium, paa

skarpsindige Iagttagelser, men paa et Blik,

et opladt Øje, en egen Maade at se paa.

Ligesom den geniale med sit Blik ser, hvad

den ikke-geniale forgæves søger at regne sig

til, saaledes kan den, der har Kærlighedens

Forstaaelse, med eet Blik se meget, som den

blot skarpsindige Iagttager aldrig faar Øje

paa. Og det, den forstaaende Kærlighed

saaledes ser, det er netop det dybeste og

bedste i Menneskesjælen. Det er denne for-

staaende Kærlighed, Grundtvig synger om i

de bekendte Linjer

:

og den har aldrig levet,

som klog paa det er blevet,

han først ej havde kær.

Og det er det samme, vi maa tænke paa

ved det franske Ordsprog: „at forstaa alt

er at tilgive alt" ; ti dette Ord vilde aldeles

ikke passe paa den kun intellektuelle Forstaa-

else; denne fører aldeles ikke til at tilgive.

Derimod har det sin Sandhed , naar vi

tænke paa Kærlighedens Forstaaelse.

Det andet, man kan sige til Forklaring af

Kærligheden, er, at den ytrer sig som Offer-

villighed. Jeg skal her kun ved et praktisk

Eksempel søge at vise, at denne Opfattelse

af Kærligheden i Virkeligheden er dybt ind-

groet i os alle. Ved den ulykkelige Basar-

brand i Paris for nogle Aar siden blev det

bl. a. fortalt i Bladene, at en ung Mand i

det kritiske Øjeblik havde været til Stede i

Lokalet med sin Forlovede, og at han da

skyndsomt havde reddet sig og ladet hende

i Stikken. Hun blev imidlertid alligevel red-

det, men tog da Anledning til at slaa op

med ham, hvad man jo strengt taget ikke

kunde fortænke hende i. Nu er det ikke

værd, at vi slaar os til Riddere paa denne

stakkels unge Mand; ti naar man aldrig

har været i en saa frygtelig Situation, saa

er det vist bedst ikke at prale af, hvad vi

i saadant Tilfælde vilde have gjort. Men

hvad man end vil kunne sige til den unge

Mands Undskyldning, saa ere vi dog alle

enige om, at han ved Mødet med sin Kære-

ste efter Katastrofen har befundet sig i en

trist, tragikomisk Situation. Og hvad ligger

saa heri? Deri Hgger, at vi alle have en

rent instinktmæssig Fornemmelse af, at Kær-

ligheden efter sit Væsen er Offervillighed,

og at derfor den, der paa et afgørende

Punkt svigter i saa Henseende, han prostitu-

erer sin Kærlighed.

Men er man da enig i dette, at den for-

staaende og den offervillige Kærlighed er

Kærnen i al Moral, saa synes man ikke at

kunne undgaa den Slutning, at Kultiveringen

af Menneskets moralske Kræfter maa være

et Grundspørgsmaal for al Kultur,

Jeg gaar dernæst over til at tale om

social Kullur, og særlig da om det, som er

Knudepunktet i hele den moderne Kultur-

udvikling, nemlig det saakaldte sociale Spørgs-

viaal. Det gælder her om Gennemførelsen af

den Lighed mellem Mennesker, den Menneske-

Lighed, som Slægten gennem Aartusinder

paa forskellig Maade har kæmpet for. De

gamle Kasteforskelle, som vi høre om fra

Indien og andre Lande, have en egen Til-

bøjelighed til i hver ny Tidsperiode at dukke

op igen paa en ny Maade. I vore Dage

finde vi dem som Forskellen mellem Over-

klasse og Underklasse. Denne Forskel beror

dels paa Ulighed i Dannelse og dels paa

økonomisk Ulighed; og der er næppe Tvivl

om, at det sidste er det afgørende; ti der-

som det maatte lykkes nogenlunde at faa

den økonomiske Ulighed udjævnet, saa vil
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Uligheden i Dannelse paa tilsvarende Maade

udjævnes. Nutidens Hovedopgave er altsaa

den, om vi kunde gøre det store Kultur-

fremskridt at faa Forskellen mellem Over-

klasse og Underklasse nogenlunde udjævnet.

Og det Spørgsmaal, som her ligger for, er

da dette, om Moralen vil være af væsentlig

Betydning for Løsningen af denne store

Kulturopgave. Her vil jeg pege paa, at vore

hjemlige Socialdemokrater den ene Gang

efter den anden — ganske vist ikke direkte

men indirekte — komme til at hævde Mo-

ralens store Betydning for det sociale Spørgs-

maals Løsning. Vi læse nemlig atter og at-

ter i „Socialdemokraten'* stærke Angreb paa

Overklassen i Almindelighed og paa enkelte

Storborgere i Særdeleshed. Der kan være en

Del Overdrivelse i disse Angreb ; der kan i

det enkelte Tilfælde være Uretfærdighed eller

Usandfærdighed; ligeledes kunde man ønske,

at der ogsaa af og til kunde falde en lille

Tilrettevisning af til Underklasserne. Men

til Trods for disse iøjnefaldende Skyggesider,

maa det dog siges, at der i det hele og

store er noget berettiget i den moralske

Indignation, hvormed Socialdemokratiet om-

taler Overklassen. Men hvad er nu den

egentlige Kærne, det sande og berettigede i

disse Angreb? Det kan udtrykkes omtrent

paa følgende Maade: „Dersom Overklasserne

gennemgaaende vare besjælede af den for-

staaende Kærlighed, — dersom de forstod,

hvor tungt det er at være fattig, — hvor

pinefuldt det f. Eks. maa være for en ret-

skaffen Mand at være arbejdsløs i et læn-

gere Tidsrum ; — og dersom de gennem-

gaaende var besjælede af den offervillige

Kærlighed, den der ikke ser paa sit eget

alene, — saa vilde det sociale Spørgsmaal

kunne løses paa en forholdsvis let og lykke-

lig Maade, da vilde man snart komme over

de praktiske Vanskeligheder, som en saadan

stor Sag selvfølgelig altid frembyder." Dette

er en fuldkommen rigtig Tanke. Og vi se

altsaa, at Socialdemokratiet, der ellers ikke

direkte tager sig synderligt af Moralen

,

kommer til indirekte at give Moralen Æren,

nemlig ved den moralske Indignation, hvor-

med det angriber Overklassen, og hvorved

det i Virkeligheden hævder, at de moralske

Ævner og Kræfter ere af afgørende Betyd-

ning for det sociale Spørgsmaals Løsning.

Selv om vi nu imidlertid tænke os, at

Nutidens sociale Strid er kommen til en

relativ lykkelig Afslutning, saa at Modsæt-

ningen mellem Overklasse og Underklasse er

bleven nogenlunde udjævnet, saa have vi

dog endnu en Modsætning tilbage, som er

den dybeste af dem alle. Naar vi ere blevne

af med Fødselsaristokratiet og Fengearisto-

kratiet, saa have vi endnu Aandsaristokratiel

og Aandshovmodct tilbage. Det egentlige

Aandshovmod har samme Karaktermærke

som alt andet Kastevæsen, nemlig Foragt

for Mennesker, og til sand social Kultur, til

ægte Menneske-Lighed, hører derfor ogsaa

dette at faa Aandshovmodct trængt tilbage.

Det er et mærkeligt Fænomen, at midt i

vor demokratiske Tid er Aandsaristokratiet

kommen frem paa en uhyggelig Maade

gennem Nietzsches Filosofi; og det er tragi-

komisk at se, at i sin Tid flere af vore

radikale Demokrater, der politisk var Ligheds-

mænd om en Hals, ikke destomindre vai

begejstrede for Nietzsches Overmenneske-

theori, som i Virkeligheden er ganske umen-

neskelig, er et Stykke østerlandsk Barbari i

moderne Form. Nu kan Aandsaristokratiet

naturligvis ikke hæmmes ved at trænge de

særlig begavede og talentfulde tilbage og

saaledes sænke det almindelige intellektuelle

Niveau, hvilket jo vilde være hæmmende for

sand Kulturudvikling; det maa ske paa an-

den Maade, og der er her aabenbart kun

een Vej : Jo mere de højst begavede i in-

tellektuel Henseende faa Øje for, at den

moralske Side af Menneskets Væsen er den

dybeste og den egentlig grundlæggende,

desto bedre ville de forstaa den sande sociale

Lighed. Dersom en højt dannet, talentfuld
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Professor kommer i Forbindelse med en

jævnt begavet Detailhandler, saa kan han

naturligvis ikke undgaa at mærke, at han

er den overlegne i intellektuel Henseende;

men det kan hænde, at han tillige mærker,

at denne jævne Mand dog som Menneske i

dybeste Forstand er hans Overmand, fordi

han i større Maal har tilegnet sig de høje-

ste menneskelige Ævner: den forstaaende og

den oifervillige Kærlighed ; og dette, at den

højt begavede saaledes kan føle sig lille ved

Siden af den mindre begavede, det er netop

et Træk af den ægte, ædle Menneskelighed.

— Vi se da, at ogsaa, naar det gælder den

mest dybtliggende og haardnakkede af alle

Kasteforskelle — den, der beror paa Aands-

hovmodet, — ogsaa der er det de moralske

Kræfter, der vinde Slaget og fremme den

ægte sociale Kultur.

Endelig vil jeg tale om Forholdet mellem

individuel Kultur og social Kultur, mellem

Individualisme og Socialisme, eller som jeg

hellere vil kalde det: Forholdet mellem Karak-

terdannelse og Samfundsdannelse. Ti her ere

vi ved det egentlige Kærnepunkt for alt

Fremskridt i Kultur; her er det, Kampen

stadig er staaende, og en god og lykkelig

Kulturudvikling beror væsentlig paa, at man

kan finde det rette Forhold mellem disse to

Faktorer. — Altsaa først Karakterdannelse.

Vi ere vist alle enige om, at ethvert enkelt

Menneske er bestemt til at blive en Karak-

ter. Det er det, vi selv ønske at være og

at blive, hvis vi da overhovedet due til no-

get; og dersom vi have Børn, saa kan det

egentlige Maal for vore Ønsker og Bestræ-

belser med Hensyn til deres Udvikling ud-

trykkes i dette: at de maa blive ægte og

ædle Karakterer. Man siger, at blandt alle

Træernes Blade, er der ikke to, som ere ens;

og meget mere gælder det da, at der ikke

er to Mennesker, som ere ens. Eller dersom

nogen vil paastaa, at Menneskene netop i

altfor høj Grad ere dannede efter samme

Mønster, saa maa vi i det mindste indrømme.

at det burde ikke være saaledes, og det be-

hovede ikke at være saaledes. Enhver

Menneskesjæl er bestemt til at blive noget

ejendommeligt, noget ganske særegent, noget,

som aldrig før har været og aldrig vil blive

;

og om vi blive saadanne Karakterer, — om

vi faa netop dette Præg som vi skulde

have, — det vil være afgørende for vort

Værd som Mennesker, — derpaa beror

baade vor egen Lykke og Tilfredshed og

den Nytte og Velsignelse vi kunne virke for

andre. — Men hvorledes bliver nu et Men-

neske en Karakter? Hvor er den egentlige

karakterdannende Magt? Her vil jeg pege

paa et Ord af Pontus Wikner i Bogen

„Tanker og Spørgsmaal for Menneskesønnens

Aasyn" (en Bog, som jeg varmt anbefaler

til alle dem, der have Lyst til at se, hvad

en sjælden ædel og dybsindig Filosof har

at sige om Kristentroen). Han siger her

lejlighedsvis, at Karligheden efter sit Væsen er

Vilje, om den end er saa overdækket med

Følelse, at dette let overses. Heri har Pon-

tus Wikner uden Tvivl Ret; det vil allerede

være klart af det store Bud : du skal elske

!

ti til ethvert „du skal" svarer et „jeg vil"

(eller „jeg vil ikke"). Men denne Kærlighed,

som efter sit Væsen er Vilje, og som falder

sammen med den forstaaende og den offer-

villige Kærlighed, — det er netop den

karakterdannende Magt i Menneskelivet. Her

møder vi imidlertid en særegen Vanskelighed.

Vi finde nemlig ikke faa udprægede Karak-

terer, der aabenbart ikke have ret meget med

Kærligheden at gøre. men hvor den karak-

terdannende Magt snarere er det, der er

Kærlighedens Modsætning, nemlig Egoismen.

Hos de fleste af os Hverdagsmennesker er

det lidt vanskeligt at skønne, om det er

Kærligheden eller Egoismen, der har Over-

taget ved Dannelsen af vor Karakter; men

se vi paa de særlig udprægede, de stærke,

de vældige Karakterer, da ville vi altid finde,

at enten den ene eller den anden af disse

tvende er den styrende Magt. Hos Napoleon
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f. Eks. var aabenbart Egoismen den karak-

terdannende Magt. Hos David Livingstone

derimod, der udførte et Storværk, som nok

kan lignes med Napoleons, der var det den

forstaaende og den offervillige Kærlighed,

som gav Manden hans Præg og hans Stor-

hed. Ser man nu rent æsthetisk paa Til-

værelsen, saa kan man jo gærne finde, at

baade de egoistiske Karakterer og de, der

drives af Kærligheden, kunne hver paa -sin

Vis være interessante; — ja man vil maa-

ske endog finde, at de egoistiske ere de

mest interessante, fordi de ere mere sammen-

satte, mere uudgrundelige, medens de andre

ere mere aabne, enkle, i god Forstand en-

foldige. Ser man derimod realistisk paa Livet,

d. V. s. sporger man efter de sande Vardief,

saa kommer man til et ganske andet Resul-

tat; saa ser man nemlig snart, at den ego-

istiske Karakterdannelse i Virkeligheden er

en Misdannelse, den gennemførte Egoist,

hvor „vældig" han end maatte være, viser

os i Virkeligheden en Forvrængelse, en

Karikatur af det sande Menneskevæsen. Det

indviklede og sammensatte hos Egoisten,

det, som æsthetisk kan være saa interessant,

beror netop paa det sammenstykhede i hans

Væsen, beror paa, at han ikke er bleven

det, han var bestemt til, nemlig en helsloht

Personlighed; ti det helstøbte er altid sim-

pelt og enfoldigt. At nu den egoistiske

Karakterdannelse er en Karikatur, det vil

man straks kunne skønne deraf, at Egois-

men efter sit Væsen er samfundsopløsende,

medens den sande Karakterdannelse tillige

maa være samfundsdannende. Jeg skal her

minde om det berømte Billede af Forholdet

mellem Samfundet og den enkelte, som

skyldes Apostlen Paulus, der jo ligner Me-

nigheden ved et Legeme og de enkelte

Kristne ved Lemmerne (l. Kor. 12). Med
Legemet forholder det sig saaledes, at jo

mere det enkelte Lem udvikler sig sundt og

kraftigt og bliver netop hvad det skal være,

desto mere gavner det ogsaa det hele Legeme.

Dersom derimod det enkelte Lem ved en

eller anden Sygdom bliver isoleret, saa har

det en skadelig Indvirkning paa det hele

Legeme. Men Egoismen er netop efter sit

Væsen Isolation ; den afskærer Sjælen fra

det sunde og sande F'ællesskab med Menne-

sker og er derfor samfundsfjendtlig, sam-

fundsopløsende. Den forstaaende og offervil-

lige Kærlighed derimod er paa engang

karakterdannende og samfundsdannende. —
Vi se altsaa, at Kærligheden, som er Mora-

lens højeste Princip , tillige er Kulturens

højeste Princip, idet alene Kærligheden kan

løse Kulturens dybeste Gaade : at forene

Karakterdannelse og Samfundsdannelse —
Individualisme og Socialisme.

II.

Vi gaa dernæst over til det andet Hoved-

punkt: Forholdet mellem Kultur og Moral

paa den ene Side og Kristendom paa den

anden Side. Moral er Handling, Liv. Kende

vi en Mand, der taler og skriver skønt om

Moral, men vi opdage, at han i sit Liv ikke

lægger mindste Vægt paa de Grundsætninger,

han docerer, — saa tabe vi uvilkaarlig Ag-

telsen for ham. Vi have en instinktmæssig

Forstaaelse af, at Moral er til for at leves,

den er Praksis og ikke Theori alene. Der-

som vi da ere komne paa det rene med, at

Sjælen i al sand Moral (som ogsaa i al sand

Kultur) er Kærlighed, saa møde vi straks

det Spørgsmaal: Hvor finde vi denne Kær-

lighed? Hvorledes lære vi at øve den? Ti

det gaar aabenbart ikke ganske af sig selv.

Hvorledes tilegne vi os først den forstaaende

Kærlighed, som i det virkelige Liv synes at

være en temmelig sjælden Vare? — Her er

der nu et Husraad, som ethvert fornuftigt

Menneske bør følge, naar man vil lære noget,

nemlig: at gaa til dem, der ere klogere end

os selv; i dette Tilfælde altsaa: gaa til dem,

der i udpræget Grad have besiddet Kærlig-

hedens Forstaaelse. Og dersom vi ville følge

denne naturlige \'ej, da er der een Mand,
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som vi ikke kunne komme udenom, og det

er Jesus af Nazareth. Naar vi tænke lidt

paa den Tid, da Jesus levede, saa finde vi

den fra øverst til nederst fuld af de mest

forhærdede Kasteforskelle. Jøderne foragtede

Hedningerne, Jøderne foragtede Samaritanerne

(„Jøder holde ikke Omgang med Samari-

taner") — Romerne foragtede Jøderne, de

frie foragtede Trællene — de skriftkloge for-

agtede de ulærde („denne Hob, som ikke

kender Loven, er forbandet") — Farisæerne

og andre pæne Mennesker foragtede Toldere

og Syndere. Og midt iblandt alle disse for-

benede Fordomme bevæger nu Jesus sig med

det vidunderligste Frisind. Han forbavser

den samaritanske Kvinde ved Jakobs Brønd

ved at bede hende om en Drik Vand og

give sig i Samtale med hende ; det var en

Ære, som hun aldrig havde tænkt sig, at

en Jøde kunde gøre hende; han fremhæver

med stærke Ord den romerske Høvedsmand

i Modsætning til „Rigets Børn" d. v. s. Is-

rael; ja han sætter sit gode Navn og Rygte

paa Spil ved at sidde til Bords med Toldere

og Syndere. Og Drivkraften i alt dette var

ikke det, at han havde undfanget en ny

politisk Ide, men det var ganske simpelt

Karlighedens Forstaaelse. — Dog ikke alene

ejer han selv den forstaaende Kærlighed, men

vi faa ogsaa hos ham — og hos ham alene

— klar Besked om, hvad der er den dybe-

ste Grund til al sand og varig Forstaaelse

mellem Mennesker. Hvad er det nemlig,

som gør denne Forstaaelse saa vanskelig?

Det er naturligvis tildels vore medfødte Ejen-

dommeligheder, vore forskelligartede Meninger

og Anskuelser og desl. ; men den egentlige

Vanskelighed ligger dog langt dybere; det

beror paa det onde, paa vore Synder, det

at vi gøre hverandre Fortræd, tale ilde om

hverandre, tale ilde /// hverandre, gøre Uret

mod hverandre og saa fremdeles. Og hvad

er herved at gøre? Bjørnstjerne Bjørnson

har givet Svaret i Slutningsreplikken i „Over

Ævne", anden Del. Den lyder saaledes:

„Der maa nogen begynde med at tilgive."'

Dette Ord kommer ganske vist i Bjørnsons

Stykke noget umotiveret, nærmest som en

Aandrighed, der kan danne en smuk Udgang.

Men i sig selv er Ordet jo godt nok ; det

er som bekendt laant fra Kristendommen og

udtaler en af Menneskelivets dybeste Sand-

heder. Naar der er fuldt op af Misforstaael-

ser mellem Mennesker, naar Ægtefæller ikke

forstaa hinanden, naar Søskende ikke forstaa

hinanden, naar Naboer leve i smaalig Kiv

og Splid, saa ligger Knudens Løsning netop

i dette, at „der maa nogen begynde med at

tilgive". Men hvem skal begynde? — det

er det store Spørgsmaal, og saalænge som

man ikke kan komme til Rette herom, bliver

Knuden dog ikke løst. Her er det, at Jesu

Evangelium løser Knuden ved at forkynde

os, at Gud selv har gjort Begyndelsen, — Gud

har tilgivet os i Kristus, — Menneskesønnen

har faaet Magt paa Jorden til at forlade

Synder; og der, hvor dette modtages som

det, det er, nemlig som en levende Virkelig-

hed, der har man fundet Kilden til den

sande Kærlighedens Forstaaelse mellem Men-

nesker. Apostelen Paulus har i Ef. 4 ud-

talt denne Sammenhæng mellem Aarsag og

Virkning, mellem Guds Tilgivelse og den

forstaaende Kærlighed. Det hedder her: „Al

Bitterhed, Hidsighed, Vrede, Skrigen og Be-

spottelse blive langt fra eder med al Ond-

skab." Se det er en Blomsterbuket af al

den onde Misforstaaelse, som vi kende altfor

godt baade fra det private Liv og fra det

offentlige: Vrede, Bitterhed, Spot, Haan o.

s. fr. Men hvad skal man stille op mod

alt dette? Ja, Apostelen føjer til: „men

værer velvillige mod hverandre, barmhjertige,

tilgivende hverandre" og saa kom-

mer tilsidst det, der slaar Hovedet paa Søm-

met: „ligesom Gud har tilgivet eder i Kri-

stus"' ;
— det er Gud selv, der begyndte med

at tilgive os i Kristus, og der er Kilden til

al Barmhjertighed mellem Mennesker og til

Kærlighedens Forstaaelse.
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Og dernæst den offervillige Karlighed. Og-

saa der mærke vi jo straks de store per-

sonlige Vanskeligheder, og ogsaa der vil det

være umuligt at komme udenom Jesus fra

Nazaret. Beretningen fra Gethsemane og

Golgatha er ikke alene i sig selv saa vid-

underlig, at den paakalder alle alvorlige Men-

neskers Opmærksomhed, men vi finde her

Løsningen af den Gaade, som knytter sig til

den offervillige Kærlighed. Der er nemlig

ved ethvert Kærlighedens Offer noget gaade-

fuldt og uforklarligt, noget som ikke gaar

op i den almindelige jævne Menneskeforstand.

Lad os saaledcs tænke os, at et stakkels

forfaldent Individ, som ikke duer til noget,

falder i Vandet og er ved at drukne. I

Nærheden er en ung retskaffen Mand, som
er modig og menneskekærlig og straks sprin-

ger ud efter ham. Han bliver ogsaa reddet,

men ved ulykkelige Omstændigheder drukner

den unge Mand selv. Hvad skulle vi nu

sige herom? Rent udvortes set er det jo et

uomtvisteligt Tab for Samfundet. Vi have

mistet en dygtig ung Mand, der længe kunde

have virket til Gavn og Glæde ; og vi have

beholdt en ruineret Person, der nærmest er

til Byrde for sig selv og for andre. Skal

vi da ønske, at den unge Mand ikke havde

ofret sit Liv? — at han snusfornuftig havde

sagt til sig selv: „Du er da mere værd end

denne elendige Stymper, saa for hans Skyld

bør du dog ikke sætte dit Liv i Vove" ?

Nej, det kunde vi ikke ønske. Vi have alle

en umiddelbar Fornemmelse af, at Samfundet

kun kan vinde ved, at der er mange saa-

danne Mænd og Kvinder, som uden klog

Beregning ere villige til at vove noget og

ofre noget for andre, ikke alene i enkelte

farefulde Situationer, men ogsaa i det daglige

Livs mange smaa Forhold. Det synes altsaa

at være saaledes, at hvad der ofres af Kær-
lighed, — om det end tilsyneladende gaar

tabt, — er dog aldrig spildt, men kommer
igen med Rente; og hvis ikke denne Over-

bevisning laa dybt og dunkelt paa Bunden
af Sjælen, vilde den offervillige Kærlighed
snart forsvinde fra Menneskelivet. Naar nu
Jesus af Nazareth, og særlig hans Død og
Opstandelse, har haft en saa vidunderlig Til-

trækningskraft for Mennesker af alle Folk

og til alle Tider, saa hænger det uden Tvivl

sammen med, at vi her som intet andet Sted

faa en Forklaring af den offervillige Kærlig-

heds Gaade. Her ligger det nær at gøre to

Spørgsmaal. Det ene er dette: Hvilken Be-

tydning havde Jesu Død for ham selv't Svaret

herpaa er klarest givet af Paulus i Fil. 2,

hvor han først taler om Jesu frivillige For-

nedrelse indtil Døden paa Korset, og dernæst

fortsætter saaledes: „Derfor har Gud ogsaa

højt ophøjet ham og givet ham et Navn,

som er over alt Navn, at i Jesu Navn skal

hvert Knæ bøje sig, deres i Himlen og paa

Jorden og under Jorden, og hver Tunge skal

bekende, at Jesus Kristus er en Herre til

Gud Faders Ære." Svaret er altsaa dette,

at Jesu offervillige Kærlighed har bragl ham
selv den store Sejr, saa han nu er ved Guds
højre Haand og har al Magt i Himlen og

paa Jorden. — Og det andet Spørgsmaal er

dette: Hvilken Betydning havde Jesu Død
og den derpaa følgende Sejr for hans Di-

sciple? Derpaa giver det nye Testamente

os tydeligt Svar: Den forvandlede dem, —
den gjorde dem til nye Mennesker; de, som
før havde været svage og vaklende, fik nu

et Kæmpemod, som intet kunde bøje; de fik

en Glæde, en Frimodighed, en Kraft, som
Verden aldrig før havde set Mage til; og

noget af det samme har man fundet hos

sande Kristne til alle Tider. Med andre

Ord: Jesu offervillige Kærlighed har ogsaa

bragt hans Disciple den store Sejr. — Her

have vi Forklaringen paa den offervillige

Kærligheds Gaade: den bringer Sejr for den,

der ofrer sig (i stort eller smaat) og Sejr

for dem, han ofrer sig for. Hvor denne

Tro forsvinder, der forsvinder ogsaa Kærlig-

heden. — — —
At den forstaaende og den offervillige Kær-

lighed er Kærnen i al ægte Kultur og Mo-

ral, det vil tænkende Mennesker næppe falde

paa at nægte. Men naar vi saa spørge:

Hvor finde vi denne Kærlighed? — hvor

har denne hemmelighedsfulde Kraft sin Kilde

og sit Udspring? — da ville Kristne pege

paa Jesus fra Nazareth; og naar nogen for-

kaster ham, da spørge vi: „Dersom Kærlig-

hedens Kilde ikke er i Jesus Kristus, hvor

er den da?"
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Motorordonnanscrnc monstres i Frederiksberg Slotsgaard

ET lille Land som Danmark kan kun i

ringe Grad indlade sig paa Experi-

menter i militærteknisk Henseende, vi maa
hovedsagelig profitere af de Forsøg, der

foretages af Stormagterne. At Automobiler

kunne yde en stor Hjælp under Krigsforhold,

var man herhjemme fuldt klar over, takket

være Tysklands og Frankrigs Forsøg baade

med Last- og Personautomobiler, men man
vidste ikke, om ogsaa Motorcykler kunne

finde Anvendelse.

I denne Retning har Danmark været et

Foregangsland, som har henledet Udlandets

Opmærksomhed paa os paa en meget smig-

rende Maade. Jeg sigter til Hr. Direktør

Westenholz's storslaaede Gave bestaaende i

50 Motorcykler, 50 Rekylgeværer og Midler

til at udruste og uddanne et Korps af

frivillige til at gøre Tjeneste som Skarp-

skytter.

Dette Korps blev dannet i Foraaret og

har i den forløbne Sommer været under Ud-
dannelse dels i Motorkørsel og dels i Rekyl-

riflens Behandling; af Korpsets Medlemmer
har nemlig kun en ringe Del gjort Tjeneste

som Soldat eller haft Forhaandskendskab til

Motorcykler.

Ledelsen af Korpset er betroet til Premier-

løjtnant i Garden, Baron JVedell JFcdellsborg,

og saa vidt man kan skønne, har hans

utrættelige Energi og store Evner til at faa

Mandskabet med allerede sat smukke Spor

i Korpset. Som Skolens Lærere

fungerer Premierløjtnant Gerner

Rasmussen, der forestaar Køre-

uddannelsen, og Premierløjtnant

Obel, der leder Skydeøvelserne.

Korpsets Medlemmer er iført

en klædelig blaa Uniform med
Gamasker og under Kørsel til-

lige et khakifarvet Overtrækstøj

med Brødpose og Feltflaske.

Hele Styrken er gjort mobil

paa Ellehamcykler, der har vun-

det Anerkendelse og Udbredelse

paa Grund af deres Driftssik-

kerhed og behagelige Kørsel.

Korpsets Uddannelse er endnu
langtfra afsluttet, og det var

derfor udelukket, at det kunde
deltage i dette Efteraars store Manøvrer;
naar det derimod antagelig i Løbet af næste

Sommer er baade køre- og skydedygtigt, vil

det forventeligt deltage i de aarlige Kanton-

nementsøvelser og danne et betydningsfuldt

Led af Fronten.

Foruden denne Anvendelse af Motorcykler

i militært Øjemed har Hæren stærkt ønsket

„Mon Jet er den rigtige Vej?"

129



Motorcyklernes Anvendelse i Hæren

at prøve Anvendelsen i Meldingstjenesten.

Lige saa vigtigt det er med stor Hurtighed

at kunne bringe en lille med Kckylrifler for-

synet Afdeling frem, lige saa vigtigt er det

nemlig at kunne faa Meldinger bragt fra

Sted til Sted hurtigt og sikkert. General-

staben traf derfor i Foraaret Aftale med
Motorcykleklubben Elleham om at assistere

Hæren under Efteraarsøvelserne med forsøgs-

vis at etablere et lille Hold Motorordonnanser.

En Henvendelse til Klubbens Medlemmer

førte til, at der meldte sig flere, end der

skulde bruges. Man havde først aftalt, at

hver af de to Divisioner skulde have 5 Or-

donnanser, men foruden disse 10 Stabs-

ordonnanser fik de to Rytterbrigader hver en,

saaledes at der ialt deltog 12 af Klubbens

Medlemmer.

Klubben har iforvejen en ensartet Paa-

klc'cdning, bestaaende af Gummijakke og

-Benklæder, blaa Klædes Hue og sorte Ga-

masker, det var derfor let at omdanne denne

Paaklædningtil en Militæruniform ved at tilføje

rødt Armbind med Militærknapper, Livrem, Tor-

nyster, Feltflasker og for det ene Holds

Vedkommende hvide Huebind.

Saaledes udrustede afgik Deltagerne Søn-

dag den 27. September til deres respektive

Divisioner for i den paafølgende Uge at op-

leve de Eventyr, en Krig — selv i Fredstid —
altid medfører.

Hvad vi Motorordonnanser oplevede, vil

sikkert sent gaa ad

Glemme, men saa fri-

stende det end er, skal

jeg afholde mig fra

en Skildring af man-

gen venlig Modtagelse

hos Bønder og Land-

boere, af natlige Farter

over vildsomme Stier

med hemmelige Ordrer

og af herlige Morgen-

timer paa en Vejgrøft

eller i et Skovbryn i

det klare og straalende

Efteraarsvejr, men jeg

skal kortelig gøre Rede

Deltagerne blev ifølge Aftale indkvarterede

som Officerer og forsynede med Konserves,

og ingen, der ikke har prøvet det, ved,

hvorledes en saadan Daase bajerske Pølser

kan smage, naar man sidder paa en Grøfte-

kant og hviler sig efter en lille rask Køretur

paa en halv Snes Mil.

Fra Generalstaben havde alle Deltagerne

faaet udleveret Kort opklæbede paa Lærred,

og de enkelte Forsinkelser vi havde, var

den Tid, der medgik til at finde Vej efter

Kortet. Dette var nemlig aflagt i lille Maale-

stok og undertiden, navnlig om Natten, kneb

det en Del med at orientere sig.

Vi maatte for en stor Del køre om Natten

og her mødte vi straks den Vanskelighed,

at vi totalt manglede Øvelse i at køre paa

en Landevej i Mørke. Automobilloven hjemler

os kun Ret til at køre paa Landevejene om
Natten i de Maaneder, hvor der næsten

ingen Nat er, saa det var navnlig de første

Nætter umuligt for os at holde ordentlig

Fart, da selv de latterligste Bagateller gjorde

os nervøse. Medens vi saaledes om Dagen

kunde holde 5 å 6 Mils Fart, gik vi om
Natten ned til det halve. De sidste Nætter,

hvor vi havde faaet mere Øvelse, kom vi

dog op paa ca. 4 Mils Fart.

Vore Cykler var fortrinlig egnede til det

haarde Arbejde, og derigennem gjorde vi

god Fyldest. Gennemsnitlig kørte vi 12— 18

Mil pr. Dag, ja enkelte, som forsøgsvis an-

vendtes til Rekognoce-

ring, kom op paa en

daglig Distance af ca.

22 Mil, hvilket tyder

paa, at man gennem-

gaaende har forstaaet

at gøre Brug af os.

Saa vidt man kan

skønne, har Hærledel-

sen været meget tilfreds

med de med Motor-

cyklerne opnaaede Re-

sultater, og maaske vil

disse Forsøg give Stø-

det til, at Hæren selv

opretter et Ordonnans-

for vor Anvendelighed. En Motorordonnans venter paa Ordre fra Stabens Telefon-
central paa Landevejen ved Brorfelde.

korps paa Motorcykler.
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Frugthaver ved Vejkanten.
Den, hvis Vej om Foraaret er faldet gen-

nem Altenlande ved Elben — dér, hvor den

lilleBinodLuhe

bugter sig gen-

nem Hanno-

vers frugtbare

Marskegne, vil

have faaet et

Indtryk af den-

ne Egns Skøn-

hed, der sent

vil gaa af Min-

de. Man tænke

sig et Stykke

Jord saa stort

som Amager
anlagt som en

eneste stor

Have af blom-

strende Kirse-

bærtræer. Bønderne i Altenlande var kloge og
fremsynte, den Gang, de plantede alle Mar-

ker til med disse Kirsebærtræer, overalt hvor

der blot var Plads dertil, thi hvilken Ind-

tægtskilde er ikke derved aabnet for Egnens

nuværende Beboere.

Et lignende Fremsyn viste den ungarske

Landbrugsminister, da han i 1892 foreslog

at bevilge de fornødne Midler til at anlægge

Plantager til Drivning af en haardfør Art

Frugttræer, hvis Bestemmelse skulde være at

udplantes langs de ungarske Landeveje. I

Ungarn ejes alle Hovedvejene af Staten, og

langs disse plantedes de første Træer, men
snart fulgte de forskellige Kommuner efter,

og om nogle Aar vil Ungarn være et af de

største frugteksporterende Lande i Verden.

Vort Billede viser en saadan ungarsk Lande-

vej beplantet med unge Frugttræer. Der

findes vel i Øjeblikket ca. ^/^ Million saa-

danne Træer langs Vejene, og der maa ved-

blivende anlægges nye Plantager, da Efter-

spørgselen er større end Produktionen. Træ-

ernes Betydning for Egnens Velstand ind-

præntes allerede Ungdommen, der virkelig

respekterer Paabudet om at værne ikke alene

om de unge Frugttræer men ogsaa om —
den modne Frugt.

Her synes at ligge en Opgave, som Dan-

mark burde tage op. Anlæg af Frugtplantager

Frugttræer langs en ungarsk Landevej.

var det første Skridt henimod at tilføre

Landet en rigt- og stedseflydende Indtægts-

kilde — Vejkanter er der tilstrækkeligt af,

Sagen venter

kun paa en

Dalgas

!

Oiia Astiiiessen.

Vanføre-
anstalter.

Professor P.

Panum har un-

dersøgt Van-

føreanstalter-

nes Stilling hele

Verden over.

Det er forbau-

sende af hans-

Publikationer

herom at se,

hvort højt Dan-

mark staar i Forhold til de andre Lande. At
England kun har 5 Vanføreanstalter er mærke-
ligt, men Rusland kan ikke engang mønstre 2^

og Spanien, Portugal og alle Balkanstaterne

hører til dem, der slet ingen har, og hvor

relativt godt det end staar til her eller der

ude i det Fremmede, saa er det ikke muligt

at opvise et eneste Land, der har evnet at

træde i Danmarks Fodspor, altsaa at aabne

alle værdige og trængende Vanføre Adgang til

Hjælp, uden Vederlag og — hvad der er afaller-

største Vigtighed : med Opnaaelsen af økono-

misk Selvstændighed for de Vanføre som Maal.

Sjældnere Gavntræsorter.
Ferskentræ kan faa en ualmindelig smuk

Farve, hvis flammede Struktur er særlig til-

talende. Kirsebærtræ ligner, naar det bliver

behandlet paa hensigtsmæssig Maade, Ma-
hogni. Hestekastanietræ kan faa en meget

smuk Politur. Det egner sig f. Ex. til Bord-

plader.

Skoler for rachitiske Børn
findes i Italien, hvor „den engelske Sygdom"
er i særlig Grad udbredt. Der findes nu i

omtrent alle Byerne saadanne Skoler.

Høje Træer.
Danmark højeste Træer staar i Skoven

nær ved Furesøen. Det er Ædelgraner, som
er omtrent 200 Aar gamle. r. c. m.
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Natur og Videnskab

Brevskrivning for 5000
Aar siden.

Allerede i henimod et halvt

Hundrede Aar har man kendt

Lertavler med Inskription stam-

mende fra Babylon, men først

for et Par Aar siden blev man
sat istand til at tyde disse Ind-

skrifter takket være Fundet af

det store Bibliotek i Ruinerne

af Byen Bismya.

Ved denne Lejlighed fandt

den af Chicagos Universitet ud-

sendte Expedition over to Tu-

sende forskellige Dokumenter,

hvoraf de Heste stammede fra

det femte Millenium før Christi

Fødsel. De ældste Dokumen-
ter var skrevet paa runde Lerkugler saa store

som Æbler, og naar de var fuldt beskrevet

med det morsomme Alfabet, blev de tørrede

i Solen. Lidt efter lidt gik man over til at

gøre Kuglerne fladere, til de tilsidst blev flade

runde eller ova-

le Plader, hvor-

paa det var

langt lettere at

skrive. Om-
kringAar4000

f. C. blev Pla-

derne firkante-

de med noget

hvælvedeOver-

flader. Der er

i Biblioteket

fundet en hel

Del Breve i

Konvolutter,

og disse er

fremstillede

paadenMaade,
at Lerpladen

med derpaa skrevet Brev først blev tørret,

og derefter blev Pladen svøbt ind i en

Konvolut bestaaende af et tyndt Lag Ler,

dette blev derefter forsynet med Adresse
og tørret, hvorefter Brev og Konvolut var
rede til Afsendelse. Figur 1 viser et saa-

dant Brev, saaledes som det blev fundet.

Dokumenterne er meget interessante, og Kile-

Kt babyion i>k Bri.\

med sin Konvolut.

skriften har været let at tyde,

man har saaledes fundet Skole-

drenges Stile og Skriveøvelser;

blandt de officielle Dokumenter

er fundet Kontrakter om Køb
af Slaver, Ægteskabskontrakter,

Testamenter og Hestehandler,

og blandt Brevene er fundet

et fra en ung Mand til hans

Fader. Brevet indeholder en

Anmodning om Penge paa

Grund af, at Brevskriveren,

der som Soldat var ude paa

en Expedition, var tvunget til

at deltage i Forlystelser sam-

men med sine Kammerater.

Man faar heraf et ganske mor-

somt Indtryk af, at i nogle

Retninger er \'erden ikke gaaet særlig stærkt

frem i disse 5000 Aar.

Kemien anvendt mod Tyveri.
Selvfølgelig kan man anbringe en Sølv-

plade med sit Navn paa sin Paraply, men
nogen Garanti

mod Tyveri

yder denne

Foranstaltning

ikke, man kan

derimod ind-

gravere sit

Navn i Para-

plyens Tøj paa

en saadan

Maade, at det

aldrig kan ta

ges bort, Frem-

gangsmaaden
er i Virkelig-

heden et helt

lille kemisk Ex-

periment, der

udføres paa føl-

gende Maade : Hvedestivelse udrøres med Vand
og af Opløsningen smøres et Lag paa Tøjets

Inderside. Saasnart dette Lag er tørret ind,

skriver man sit Navn med rent Blyhvidt oven-

paa Stivelsen. Naar Navnetrækkene er tørre,

børstes det hele af med en ren Børste;

man vil derefter finde Skrifttrækkene staaende

uforgængeligt i hvid Farve paa det sorte Stof.

Det samme Brev aabnet, saa at man ser den beskrevne Ler tavle.

-=^^-<8^>-?^^
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LORENS FRØLICH
BILLEDERNE TIL DANMARKSHISTORIEN

Af Francis Beckett.

ENHVER véd, hvorledes det gaar, naar man

efter mange Aars Forløb genser noget,

man i sin Barndom har holdt af; man be-

tragter det halvt med Barndommens Øjne,

der ikke vælger og vrager, og kun halvt

med den Voksnes prøvende og forskende

Blik. Saadan gaar det, naar man genser

de Illustrationer, Lorens Frølich i sin kraf-

tigste Manddom, 1852 og 1853, dels i

Paris, dels i København tegnede til Fabricius'

Danmarkshistorie,— sammen med Raderingerne

til „De tvende Kirketaarne" det ypperste,

Kunstneren har gjort.

Spørger man, hvorfor disse Illustrationer

til Danmarks Sagnhistorie og Middelalder

endnu den Dag idag bevæger En saa stærkt,

lyder Svaret først ganske simpelt: fordi det

er saa gode Illustrationer. Illustration be-

tyder jo Oplysning, og Frølichs Billeder giver

bestandig fuldkommen klare, fuldkommen

forstaaelige Oplysninger om det, hvortil de

knytter sig. Der er, for at vælge et Billede

ganske i Flæng, Billedet af Rolf og hans

Kæmper, der i den maanelyse Skærsommernat

ved Fakkelskæret hviler tæt ved Kongsgaar-

dens Trappe. Man kunde tro, de sov i for-

tryllet Søvn, hvis ikke Kunstneren i Rolfs

Bryst havde fæstet en mægtig Pil. Den staar

sort mod det hvide Kongeskjold med Løven

og Hjærterne, sort mod den lyse Nat, peger

mod Himlen, udpeger Forrædderne, raaber

paa Hævn. Men Billedet røber ogsaa en

anden Egenskab ved Frølichs Illustrationer.

Hele Scenen for det lumske Forrædderi har

Kunstneren badet i Maanens Straaler og ind-

hyllet i den danske Skærsommernats Skær.

Saaledes mildner og afdæmper Kunstneren

gerne det raa og brutale, fortoner det barske

og grumme over i det rørende, kaster Poe-

siens Kaabe om det alt for prosaiske og

løfter det altfor jævne. Galgen er slet ikke

Hovedsagen i Billedet af den dødsdømte
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Lorens Frølich

Hagbard; man aner den blot; Hovedsagen

er Sommervinden, der blæser i Vnglingens

lange, tætte Haar.

Det var vel først og fremmest den klare

Udtryksmaade og den milde Følelse, der

gjorde, at Frølichs Illustrationer vandt sig

trofaste Venner for Livet.

Der er ikke flere Billeder, end at man

ligesom kan samle dem i et Bundt og atter

lade Erindringen sortere dem, saa at man

kan se, hvorledes Kunstneren i de store

Hovedtræk har taget paa Opgaverne. Nogle

af Billederne fyldes helt af en Enkeltskik-

kelse. Saa vældig og saa besynderlig er

Kæmpeoldingcn vStærkodder, at han stritter

ud mod Billedets fire Hjørner. Men „Illu-

strationen" er jo den, at Stærkodder er

blevet saa gammel, at han ikke kan dø, og

han beder derfor en ung Mand dræbe sig

med sit Sværd. Det er ovcrmaade klart

givet. Stærkodder rækker sit Sværd frem

med Spidsen mod sit eget Bryst og Hjaltet

mod Ynglingen, der vægrer sig med Hæn-

derne paa Kyggen. Billedet af Hakon Jarl,

der ofrer sin lille Søn, hører til dem, Frølich

selv har ætset i Zink (kemityperet), og det

hører til de finest og udførligst gennemførte.

De mørke, rullende Skyer, de sønderrevne

Graner, det skumle Gudebillede tjener til at

fremhæve Uhyggestemningen, og Hakon selv

sænker sig som en Uvejrssky over det stak-

kels lille uskyldige Barn. I andre Billeder

træder en Enkeltskikkelse i Forgrunden, men

den fuldbragte Daad skaber Bevægelse. For-

færdede iler Kongens Ledsagere til, da Skjold

har bundet Bjørnen, den hvide Vermund

løsner sig fra den mørke Skare, da Uffe

har dræbt Sakserne. Der er fremdeles nogle

Billeder, i hvilke Trængselen er saa stor, at

Rammen ligesom sprænges. Rolf og hans

Mænd paa Fyrisvold bryder Billedplanen og

ligesom kaster sig ud af Billedet, medens

Forfølgerne bliver tilbage; man forstaar, at

hine redder sig; og Harald Hildetand paa

sin Stridsvogn kommer dødbleg og Wind

lige ud imod os. Man er ikke i Tvivl om,

at Konge, Heste, Krigere styrter i Døden.

Paa lignende Vis løser Bue hin digre, med

Armstumperne i Pengekisterne, sig ud fra

den mørke Baggrund og søger Døden i Bøl-

gerne. Atter andre Illustrationer kæder to og

to Billeder sammen indenfor dekorative Ram-

mer. Det er Tilfældet med de mindre be-

tydelige Hamletbilleder, og med de to Bil-

leder, der viser Regner Lodbrogs Elskov;

det er den samme Mand, der bejler, men

den ene Gang er det en sværmerisk Yngling,

den anden en moden Mand ; endelig ogsaa

med de Billeder, der sammenkæder de to

Navne, som er uløselig forbundne, Hagbard

og Signes. Det er ganske sikkert en af de

skønneste Illustrationer, der nogensinde er

gjort i Danmark. Tilslut er der en talrig

Række Billeder, i hvilke Sagen paa forskellig

Vis afgøres indenfor Billedrammen.

Men man trænger dog først ind til F'or-

staaelse af Billederne, naar man gør sig

Rede for, hvorledes Frølich har benyttet de

Midler, der stod til hans Raadighed.

Han havde — som enhver Illustrator —
strengt taget kun eet Middel, den sorte Streg,

eller rettere : Modsætningen mellem den sorte

Sværte og det hvide Papir, men sikkert er

der ingen anden dansk Illustrator, der har

benyttet sort og hvidt til finere, klogere be-

tænkte Virkninger. Ofte lod Kunstneren

fuldkommen sorte Friser slutte sig til Bil-

lederne; i disse Friser udsparedes hvide

Figurer og Ornamenter. Det dybe Sorte og

det rene Hvide gør en dejlig Virkning til

selve Billedernes jævnere Blanding af sort

og hvidt, men de sorte Friser binder ogsaa

Billedet til Fladen, og de lyse Figurer eller

Ornamenter har Kunstneren benyttet til et

frit og sindrigt Spil, der lægger Beslag paa

Beskuerens Følelse eller Gætteevne. Under

Regner Lodbrog-Billederne ser man — for at

nævne noget umiddelbart forstaaeligt — i

Midten den slangeomvundne Galt, og fra

begge Sider iler Grisene Galten til Hjælp

;
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gaadefuldere er derimod straks under Stærk-

odder-Billedet det lille Barn med de fire

Lemmer, men naar man lægger Mærke til,

at Svartalfer kravler frem fra venstre, Lys-

alfer iler til fra højre Side, saa forstaar man,

at Kunstneren ved dette muntre Fantasispil

har villet antyde den Blanding af godt og

ondt, der har huseret i Kæmpen foroven.

Man ser nu, naar man gennemgaar Bille-

derne enkeltvis, at nogle alene beror paa

Virkningen af Stregen, men Stregen er dri-

stigere svunget, end man dengang, da Bil-

lederne fremkom, var vant til her hjemme.

Man mærker, at Frølich i Tyskland og

Frankrig havde lært Ting, som han ikke

kunde lære i Datidens Danmark. I andre

er der en sparsom Anvendelse af Skygge

-

partier, og atter i andre er der den kraf-

tigste Modsætning mellem Lyspartierne og

Skyggepartierne. Denne Forskellighed i Billed-
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Lorens Frølich

PARIS

virkningen gør dem ganske overordenlig af-

vekslende, bevirker, at Øjet underholdes,

inden Tanken eller Følelsen sættes i Sving.

Man vilde kunne tale om Virtuositet, hvis

Indholdet, hvis Skønhedsvirkningen ikke i

de allerneste Tilfælde bragte Udtryksmaaden

i Glemmebogen.

Mesterlig i Udtryksmaaden, mesterlig i

Fortællingen, mesterlig ogsaa i den dekora-

tive Virkning er Billedet af Rolf og hans

Kæmper, der springer over Ilden. Det hvide

Papir, gennemknitret af enkelte Luelinier, er

Ildbaggrunden for de mørke, springende

Skikkelser. Ud fra Kæmperne løser sig den
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forreste, dristigst bevæget, smukkest ud-

foldet, herlig og kæk; ingen Tvivl er mulig:

det er Rolf Krake, som et Syn mod Luerne,

hans Skønhed fremhævet af de krumme,

grelt sort og hvidt belyste Trælle, hans

Dristighed fremhævet af de fejge Rygge, der

myldrer ud af Baggrundsdøren, forrest og

fejgest Adils. Springene fortsætter sig ned

til Underrammen, til de hvide, springende

Delfiner paa sort Grund, og Flammerne lige-

som breder sig ud til Siderammerne, hvor

Blomsterstængler bugter sig som lyse Luer

paa røggraa Grund.

Dog af allermest gribende malerisk Virk-

ning er vel nok et af de Billeder, Frølich

selv har kemityperet, Marsk Stigs Svende,

der bærer deres Herres Kiste til Kirke. De

tætte Streger fremtryller den mørke, vaade

Nat, den sorte Kiste ; de dragne Sværd giver

Billedet Uhygge, Kæmpeskikkelsen i For-

grunden med det mægtige Slagsværd, hans

Vending, idet han spejdende ser sig tilbage,

fortæller, at det er fredløse Folk, og de for-

reste, der langsomt svinder bag Bakkekam-

men, antyder den lange, lange, sørgelige

Gang over Banker og Heder.
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Lorens Frølich

I dette Billede drager Frølich Beskuerens

Blik indad, benytter Perspektiven til kunst-

nerisk Virkning, og atter og atter udvider

han Billedets Stemning, eller samler den og

afrunder den gennem den perspektiviske

Linievirkning af Baggrunden. Over Uffes

Daad klarer Himlen op og Skyerne hæver

sig, bag Kongemorderne, som Erik Menved

undsiger, runder sig den skovbevoksede Bred

om den blanke Sø : trods Striden bliver der

atter Ro og Fred i Landet. Og over Hjal-

mars og Angantyrs Tvekamp højner sig en

kølig Sagahimmel med kæmpende Skyer, medens

Regner Lodbrog bejler i solklare Landskaber.

Ingen anden dansk Illustrator har benyttet

Linien saa fuldt ud til maleriske eller per-

spektiviske Virkninger, som Lorens Frølich

her i Fabricius' Danmarkshistorie, men hans

Billeder gaar ingensinde ud paa en illu-

derende Gengivelse af Virkeligheden. Lette

og fine er hans Billeder, uden mindste Brud

smelter de sammen med de dekorative Ram-

mer eller med de yndefuldt tegnede Blomster

og Blomsterstængler. Virkelighed og Fantasi,

Figurer, Landskaber og Ornamenter er her

samlede i en yndig Leg, og den eneste Lov,

som hersker her, er Skønhedens.

En Kunst, som alle kan forstaa og alle

glæde sig over, og som er underbygget af

en Kunstners fuldkomne Herredømme over

Udtryksmidlerne, plejer man at kalde folkelig.

I den Betydning af Ordet er Frølichs Illu-

strationer til Danmarkshistorien i Sandhed

folkelige; de — og Raderingerne til „De

tvende Kirketaarne" — vil sikre Kunstnerens

Navn mod Forglemmelse.

iA'.-
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£n Bao af mit %iv —
ARBEJDSDAGEN

Af Overkirurg E. A. TSCHERNING.

TT'iRURG betyder Haandgerningsmand

X\^ (afgræskCheir -HaandogErgon^^
Gerning), saa en Kirurg skulde ikke med
i en Enquete om „Aandens Arbejderes"

Arbejdsdag, Læger overhovedet ikke; —
som en af Standens mest fremragende

sagde til Moder: „Vi Læger Videnskabs-

mænd? Nej Fru Tscherning, næringsdri-

vende Borgere". Dog den skarpe Adskil-

lelse mellem Aands- og Haandsarbejde er

ikke saa rigtig berettiget, og i dagligt Liv

tænker man ved Lægegerningen vel nær-

mest paa Intelligensarbejdet, saa jeg faar

vel være en af Aandens Arbejdere trods

alt det i min Gerning, der er rent legem-

ligt Slid — timevis Gaaen og Staaen,

intenst Haandarbejde i tvungen Stilling i

en ophedet Luft, fyldt med en Del ikke

sunde Stoffer, Færden til Fods, til Vogns
og paa Cykle, ringe Søvn, forhastede

Maaltider,

Jeg møder ofte venlige Mennesker,

der med bekymret og respektfuld Mine

spørger, hvorledes jeg „kan holde det

Liv ud". Som Regel svarer jeg smilende,

at det kan jeg formodentlig heller ikke,

men det, der klippes af, er jo den min-

dre interessante Ende af Livet. Meningen

hermed er jo især paa en høflig Maade
at bede mig fri for Indblanding i, hvor-

ledes jeg fordeler mit Arbejde og min

Tid. Men i øvrigt kan vel ingen helt

fri sig for Betragtninger over Maaden
og Hurtigheden for, hvorledes man skal

slides op af sin Daggerning. Jeg husker

i denne Forbindelse, at jeg for nogle

Aar siden spurgte Dr. Mynter fra Buffalo

om, hvoraf Prof. Chr. Fenger fra Chicago

var død; Mynter svarede, at Fenger var

død af Hjertesygdom, „hvoraf dør ellers

en Kirurg". Fenger var 62 Aar. Aaret

efter døde Mynter som 59-aarig af Hjerte-

sygdom; han var ogsaa Kirurg. Min

Forgænger her i Embedet, Studsgaard,

døde af Hjertesygdom, men naaede dog

69 Aar; Holmer døde af Tuberkulose

og Iversen af Nyrebetændelse, begge

midt i 50erne. Det er lovende, saa maa-

ske har de Mennesker Ret, der med be-

kymret og respektfuld Mine spørger til

mit snare Endeligt. Jeg har i den An-

ledning set efter hos Westergaard og

andet Steds hos Statistikere. De er enige

om, at Læger er meget udsat for at

slides hurtigt op — Westergaard sam-

menligner os f. Ex. med Præster, og det

ses da, at medens Læger afgiver ca. 6%
for mange Dødsfald, afgiver Præsterne

ca. 30 ^Iq for faa — sammenlignet med
den hele Befolkning. Det er en ringe

Trøst, at de stillesiddende Kontorister

gaar lige saa hurtigt ud af Livet som
de rigtig forslidte Legemsarbejdere, der

gaar hurtigere til Grunde end Akade-

mikere, thi mellem disse lader det efter

Westergaard til, at vi Læger har det

værste Hundeliv og slider os hurtigst op.

Men som sagt, hvis vi hænger ved Livet,

skal vi ikke bytte med de virkelig

slidende Legemsarbejdere. Jeg vil ogsaa

sige, at naar jeg ser en af disse, jevn-

aldrende med mig, saa ser han oftest

mere udslidt ud trods sin kortere Ar-

bejdsdag. Maaske dog ikke, naar jeg er

paa de Tider, hvor jeg f. Ex. hver Nat

gaar i Seng Kl. 2, staar op om Mor-

genen Kl. 7 for at arbejde paa Hospi-

talet fra Kl. 8 til 12 å I2V2, holde Kon-

sultation et Par Timer, gøre Besøg i

Bj'en til Kl. 5—6, efter Middag aflægge
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Besøg paa Ho-

spitalet, faa be-

sørget mit

skriftlige Ar-

bejde — Atte-

ster, Erklærin-

ger, Breve —
i nogle sene

Aftentimer,

maaske efter

at have opere-

retom Aftenen

— og disse Af-

tenoperationer

uden for Tiden

er som Regel

ikke de mindst

anspændende.

Det er maaske

snarest paa

saadanne Ti-

der, at mine

Medmenne-

sker spørger til

mit Endeligt

med deres be-

kymrede og

respektfulde

Miner. Men
jeg kan dog

ikke sige andet, end at naar jeg ikke

er ildebefindende, og det er jeg i Grun-

den sjeldent, naar jeg blot passer min

Fordøjelse og ikke spiser for meget —
spirituøse Drikke nyder jeg næsten ikke,

medens jeg vilde tabe Selvagtelsen, hvis

jeg aflagde Afholdsløfte — , som sagt,

naar jeg ikke er syg, kommer jeg van-

skelig ind i rigtig vedholdende Træthed.

Eerier holder jeg i Grunden ikke af; de

giver altid saa meget Extraarbejde forud

og efter; medens jeg er borte, helst paa

en Bjergtur eller i de store Kulturcentrer,

kan jeg godt glæde mig derover, dog

snart længes jeg efter at have noget at tage

mig for. Men
smaa Afbry-

delser i det

daglige, det er

godt. Jeg kan

huske for en

Del Aar siden,

[dajeg behand-

lede en Kol-

lega i Nord-

jylland for en

meget alvorlig

Sygdom —
det var saa

heldigt, at

Manden kom
sig. Jeg af-

lagde nogle

Besøg paa den

Maade, at jeg

rejste en Nat,

var der oppe

om Dagen og

tog hjem næ-

ste Nat. Lig-

nende Ture

har jeg rejst

andet Sted

hen for Syg-

dom eller en

Gang for at se, hvorledes en Tilskade-

kommen , vi skulde bedømme i Ar-

bejderforsikringsraadet, var kommen af

Dage i en Fabrik. Denne Følelse, i 36

Timer at være sikret mod Afbrydelse,

giver en herlig Hvilefornemmelse, hvad

enten Nætterne tilbringes i en Krog af

en Jernbanekupé eller i en Sovevogn, og

jeg finder, det er noget Snak med Træt-

hed efter en saadan Rejse; men ogsaa

efter den Art Ture beklages man jo af

Medmenneskene, der ikke kender ens

daglige Arbejde.

Noget af det, der under slige Ture

giver Hvilefornemmelsen, er vel, at man
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kan lade være at tænke paa mere end

een Ting ad Gangen. Thi til daglig

Brug har man som Overkirurg en hel

Mængde Forestillinger og Tanker samtidig

i sin Hjerne eller om ikke samtidig saa

dog væltende i rask Tempo ovenpaa hin-

anden. Sygehistorier for en talrig Belæg-

ning af Afdelingen, Ordinationer, Disposi-

tioner af forskellig Art fordre en stadig Om-
stilling af Tanken fra en Forestillings-

række til en anden. Jeg talte for nogle Aar

siden med en af vore fremragende Kom-
ponister. Han mente, at det opslidende ved

Lægegerning som min er denne stadige

Omstilling fra en en anden Forestillings-

række, at der er mere Hvile i Fordybelse

i et enkelt Emne. Jeg er ikke ganske

sikker paa, at han har helt Ret. Det er

dog anerkendt, at det mest opslidende ved

den jevne Arbejders Virksomhed er Ens-

formigheden. Stiftsprovst Paulli omtaler

i sin „Arbejdsdagen" det vexlende i hans

saa opslidende Gerning som en Forfrisk-

ning, og Carl Ewald — eller er det

maaske Gustav Wied — siger noget

lignende: For et Mandfolk betyder Hvile

ikke i og for sig at drive, men at be-

stille noget forskelligt fra det vanlige.

Dette om den vexlende eller den ens-

artede Beskæftigelse som mest sundheds-

mæssig eller mest sundhedsnedbrydende

kan sikkert debateres ud fra flere for-

skellige Synspunkter. Faktum er det i alt

Fald , at for en Kirurg med en daglig

Belægning paa Afdelingen af 120 å 150

Patienter, med et aarligt Kontingent af op

mod et Par Tusinde syge, er der sjælden

Lejlighed til at stivne paa Grund af Ens-

formighed i Arbejdet. Jeg protesterer

altid mod at kaldes „Specialist"; For-

holdet er nemlig det, at der overhovedet

ikke er nogen Lægegerning, der er saa

langt fra Specialistgerning som Kirurgens

paa en stor Afdeling. Der er ikke det

Organ fra Isse til Taa, uden at det kom-
mer ind under vor Afdelings Forsorg, —

og mere og mere er jo netop kommet
ind under vor Gerning i de sidste 30

Aar. Er dette end noget anspændende,

saa er det ogsaa stimulerende. Snarere

kunde Kirurgen — og Lægen da i det

hele — klage over, at Sygdomstilfældene

har den ilde Vane ikke at indfinde sig

efter hans Bekvemmelighed, og netop de

Tilfælde, der kommer ubelejligst, er ofte

de uopsætteligste, de som kræver mest

aandelig og legemlig Anspændelse, og

her er det ikke, som det ofte er Til-

fældet med Videnskabsmandens Dont,

muligt at \ente, til man er arbejdsoplagt.

Det indeklemte Brok kan ikke vente, til

Aanden er over Kirurgen, han maa selv

paalægge Aanden at komme tilstede.

En Overlæge har til sin Hjælp et helt

Mandskab: assisterende Læger og stu-

derende, en Plejemoder med Stab af

Plejersker, Piger, Portører og Extravagter

for Dag- og Natpleje. Alt i alt bliver

der omkring en 50 Personer, som virker

i Afdelingens Tjeneste. Hver af disse

Mennesker maa nu , for at alt skal gaa

godt , arbejde saa ensartet med Over-

lægens Ideer som muligt. Men de maa
ikke være Automater; thi uventede Be-

givenheder maa de kunne møde med

Forstaaelse, og hertil hører personligt Ar-

bejde efter eget Initiativ. Men heri ligger

en Vanskelighed for Chefen for en Af-

dehng. Thi baade naar Hjælperne mener

at følge de givne Anvisninger, kan de

ved Misforstaaelse gribe fejl, og naar de

gaa deres egen Vej, kan de gaa paa

tvers af Overlægens ønsker. For de Fejl,

der saaledes begaas, falder Ansvaret paa

Overlægen, og medens det vilde være

Skaberi at paastaa, at han i sin daglige

Gerning kan lede alle Skridt, der gaas

paa hans Afdeling, saa bliver det dog

et ikke uvæsentligt Stykke af Dagger-

ningen at holde et Øje med det Arbejde,

„de andre" udrette.

Dette med Ansvaret for ens Arbejde
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spiller for Lægen en ikke ringe Rolle, og

det er efter min Mening fejlagtig, naar

Mennesker tror, at denne Følelse af-

stumpes med Aarene. Men den føles

næppe af nogen saa meget som af den

stærkt optagne Kirurg, der paa Grund

af sin Virksomhed som „Operatør" i saa

høj Grad kommer til mere end andre

Læger „at gribe ind i Patientens Velfærd"

— det hænder jo ikke sjælden i Stil-

linger som min, at man en 5 å 6 Gange

paa en Dag foretager operative Indgreb

af meget væsentlig Betydning for Pa-

tienterne. En af mine bekj^mringsfuldeste

Dage var, da Hospitalet for nu ca. en

halv Snes Aar siden efter den store Jern-

baneulykke ved Gentofte, foruden en Del

lettere saarede, der forbandtes og sendtes

hjem, en Nat maatte modtage omkring en

50 svært tilskadekomne, der i Løbet af et

Par Timer tilførtes os ved forskellige Trans-

portmidler. Min Kollega Prof. Studsgaard

og hans Reservelæge vare fraværende.

Jeg var snart klar over, at jeg ikke selv

kunde faa gjort alt det, der skulde gøres

med Operationer og Forbindinger og Ban-

dagering af disse Mennesker, hvis da

ikke en Mængde af dem skulde ligge

og vente i det ubestemte til op ad Dagen.

Der var kun een Udvej fornuftig: hele

Styrken af Hospitalets assisterende Læger

gik i Arbejde. Paa Hospitalets 4 Opera-

tionsstuer sattes Arbejdet i Gang med
et Par Operationsborde hvert Sted, og

nu tilbragte jeg Tiden med at gaa fra

Sj^'gebaare til Sygebaare, fra Operations-

bord til Operationsbord, diagnosticerende

de tilskadekomnes Lidelser, tagende Dis-

position over, hvad der skulde gøres,

givende Anvisning til mine yngre Kol-

leger, aftalende med Plejersker og Por-

tører om Henflytning til de Stuer, hvor

de færdig forbundne skulde ligge. Jeg

har ofte tænkt over, at i de Timer,

fra jeg blev vækket ved 2-Tiden om
Natten, til vi ved 5-6 Tiden havde alle

disse elendige Mennesker i Seng, havde

mit Arbejde næsten hele Tiden været saa

at sige med Haanden i Lommen , men
jeg tror nok , at det var et ganske nyt-

tigt og tillige et meget intensivt Arbejde,

der var udført.

„Møder" grasserer svært i vor Tid
;

Bestyrelsesmøder , Repræsentantskabs-

møder, Kommissionsmøder og Komité-

møder og hvad det hedder alt sammen.

For nogle Aar siden var jeg kommen
ind i alt for meget af sligt. Saa van-

skeligt var det for mig at sige nej,

naar man bad mig om at gaa med til

det og til det. Nu er det noget bedre,

men der er saa meget, man ikke kan

komme bort fra og meget, man maa
gaa med til. Det tager en Del Tid.

Men saa er det ogsaa en god Spredning

af Tanken; og dog forjager det ikke

ens Hovedgernings Bekymringer. Midt

ind i Forhandlingen kan paa en Gang
Billedet vise sig af Patient den og den

paa Stue saa og saa: om nu den Plej-

erske har forstaaet den Ordination rigtig,

om nu den Kandidat, hvis det og det

skulde indtræffe, tager den rette Dispo-

sition, om nu hin kærlige og omsorgs-

fulde Moder ikke ved utidig Forstyrrelse

griber uheldigt ind der, eller om et De-

lirium tremens forstyrrer Forløbet hos

den nedstyrtede fra i Morges. Saaledes

ogsaa i Selskab, i Teater, paa Udflugter,

man „ledsages af sine Patienter" — vel

som Købmanden af Prisernes Dalen og

Stigen, som Dommeren af sine Forbrydere.

Egentlig har jeg ikke Grund til at

klage over megen Natteforstyrrelse, und-

tagen det, at jeg i Tilfælde af alvorlige

Operationspatienter oftest gaar over og

ser til dem, inden jeg gaar i Seng Kl. 12

å 2 om Natten eller ved anden Tid.

Det er mig en Beroligelse, før jeg tager

min samlede, ikke lange Nattesøvn, at

vide Besked om Tilstanden hos disse

Patienter. Desuden har de fleste Pati-
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enter en Følelse af Beroligelse ved at

vide sig overvaagede paa denne Maade.

Plejerskerne faar mere Rapport med Over-

lægen, og denne faar Anledning til ofte

at se Livet paa Afdelingen paa uregulære

Tider; der kan ogsaa af og til ved slige

Besøg træffes smaa Anordninger, der som

Regel ikke falder de assisterende Læger

eller Plejerskerne ind. —
Jeg faar i Grunden læst alt for lidt.

Det meget nødvendige, praktiske Arbejde,

som skal gøres, tager min Tid, og Læs-

ning maa henlægges til Tidspunkter, hvor

jeg godt kan arbejde praktisk, til Nød

kan skrive, men hvor Læsning let af-

brydes af Træthed. En stor Del af min

Forbindelse med den medicinske Littera-

tur faar jeg derfor gennem Samliv med

de yngre Kolleger paa min Afdeling.

Jeg bruger meget kort Tid til mine

Maaltider og spiser ganske tarvelig Mad,

drikker som anført til daglig aldeles ikke

Vin; kun, hvis jeg har siddet længe oppe

om Natten og føler mig for „lysvaagen",

kan jeg tage mig et lille Glas Vin som

søvndyssende ; øl nyder jeg praktisk talt

ikke; mit Tobaksforbrug er ganske ube-

tydelig. Med Undtagelse af meget smaa

Doser af et let Digestivmiddel bruger jeg

praktisk talt aldrig Medicin — heller ikke,

naar jeg fejler noget, hvilket desuden er

meget sjældent. Jeg bruger ingen Tid til

at pleje Sundheden, men sparer paa

Kræfterne ved at leve sundt og meget

lidt selskabeligt.

Om jeg kan siges at have ofret me-

get eller lidt Arbejde paa Opdragelsen

af mine Børn i Sammenligning med an-

dre Mænd i stærkt optagne Stillinger, er

mig lidt vanskeligt at overse. Men jeg

har en meget bestemt Fornemmelse af

altid at have været å jour med deres

Færden, saa jeg har haft Føling med
deres Udvikling og kunnet gribe ind,

hvor det var nødigt. Men for Resten har

jeg i det hele ikke gjort meget ud af at

„opdrage", med at rette paa dem og den

Slags; jeg har søgt at lære dem at se selv.

For nogle Aar siden vilde en Social-

filosof have min Mening til en Enquete

om 8 Timers Arbejdsdagen. Han fik

den, men offentliggjorde den ikke; for

den passede vist ikke i hans System.

Den gik i Hovedsagen ud paa, at da der

er Mennesker saa torskellige med Hen-

syn til Ydeevne, vilde det være forkaste-

ligt ved et Magtsprog at lægge dem paa

en 8 Timers Normalarbejdsdags Prokru-

stesseng. For mit personlige Vedkom-
mende vilde jeg være meget utilfreds

med en fast afmaalt Arbejdsdag. Og
som oftest vilde 8 Timer ikke slaa til

for mig. Men det er i en Gerning som
min saa vanskeligt at sige, naar jeg

arbejder og naar ikke. Er det f. Ex.

Arbejde, naar jeg vaagner Kl. é'/g og J

den halve Time før jeg staar op, ligger

og overvejer en Operation, jeg skal fore-

tage Kl. 8 og maaske tager en for dens

Udførelse vigtig Bestemmelse? Eller er

det Arbejde, naar jeg i en Sporvogn

træffer Aftale med en Kollega angaaende

en af hans Patienter, om hvis vanskelige

Tilfælde han ønsker min Hjælp? Nej

8 Timers Arbejdsdag kan jeg ikke bruge.

Mit Ideal vilde være en 24 Timers Ar-

bejdsdag. Jeg har aldrig drevet det til

mere end ca. 20, — det var de første Dage

efter den oven omtalte Gentofteaffære.

Andre Kirurger har vel sagtens deres

Arbejdsdag ordnet omtrent som jeg, en

Del af dem har vel mere, en Del mindre

at gøre end jeg. Hvorfor nu dette skal

føre til, som Dr. M3^nter sagde, at

Kirurger skal dø af Hjertesygdom, véd

jeg ikke. Man kunde lige saa godt

vente, at deres Hjerner toge Skade. Men
det er mærkelig nok, at det er ikke

muligt for mig at finde videre mange

Kirurger, der have faaet Blødhed af Hjernen

i paafaldende tidlig Alder; jeg tror næsten

det kommer af, at de ikke naar saa vidt.

144 =r



'ir-

•f-

1

'}

HISTORIEN OM EN MODER
Dramatisk Digt af Viggo Stuckenberg.

Med VicGO Pedersens Tegninger.

Prolog.

JORDEN drager gennem Natten,

skjult er Hav og Stjernevrimmel,

Mulm i Dybet, Mulm foroven,

intet Hus og ingen Himmel,

ingen Vejtjørn, ingen Sti,

— kun i Mørket Nattevindens

endeløse, stille Melodi.

Vinterstormen

Fare henover Verdner,

piske den sorte Bølge,

slænge dens Suk mod Stranden,

Uvejr og Død i Følge!

Hvor er nu Kærlighedens

sommernatslyse Kaabe,

— tør Du fortvivlet haabe,

tro paa dit bange Hjærte — —
— Jeg knækker dit Træ,

jeg spreder dit Garn!

— Jeg slaar dig i Knæ,

... jeg tager dit Barn!

Kilderne i Dybet.

Dybt hernede i det Dunkle,

i det evigt skjulte Indre,
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alle Drømme evigt tindre,

alle Længsler evigt funkle.

Har du en, du elsker,

ved du en, som fryser,

— gem ham her, hvor evigt

Livsens Vande lyser.

Gud.

Du Liv — du Død,

jeg vil kun ét:

Lyksalighedens Rosenskød

for hver, jeg har et Liv beredt.

Døden.

Da send mig ud!

Gud.

Hvor vil du hen?

Døden.

Hvor jeg en Sjæl kan løfte!

Ved Vuggen.

Moderen.

Sov mit lille Barn,

sov, min øjesten,

paa den hele, vide Jord

har kun dig din egen Mo"r,

— sov min øjesten.

Hvor din Kind er hvid,

hvor du aander træt,

Ak jeg vækker dig maaske,

nej, mit Barn, du maa ej se,

at din Mo"r har grædt.

Men det er saa tungt,

og jeg er saa angst;

alt, hvad Livet gav mig, var

om min Hals dit Armepar,

— Barn, jeg er saa angst.

Du maa ikke dø!

Alt skal blive godt!
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Naar i Morgen det bliV lyst,

hvisker sødt du ved mit Bryst:

Mo'r, jeg har det godt!

Døden.

Under I Husly en gammel Vandrer?

Moderen.

Hvem taler?

Hvem kommer?

... Mit Barn er sygt!

Døden.

Ude hyler Vinterstormen,

der er fattigt i dens Kulde,

varmt er her som ved et Hjærte,

— gode Moder, lad mig hvile!

Moderen.

Se, aa se mit stakkels Barn

pludselig lyksaligt smile!

. . . Tror du, det dør?

Døden.

Et jeg paa min Vandren lærte:

Intet, som har levet, glemmes,

evigt det i deres Hjærte,

som engang det elsked, gemmes.

Moderen

(hen for sig, kun optaget af Barnet, dæmpet og

klagende):

Aa, mit Barn, mit alt paa Jord,

bliv blot hos din egen Mo'r.

Døden.

Sov Barn, sov Moder!

Kom Barnlille, hør Gud Faders Røst,

mere kærlig end din Moders Stemme,

... i hans Paradis er nu du hjemme.

Jeg var bestandig Barnets Ven

og ved, hvad Livet byder,

— med Moderhjærtet i min Favn

Almagtens Bud jeg lyder

og kalder kærligt Barnet i dit Navn.
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Moderen.

Hvem gik?

Hvem var det?

Mit Barn! hvor er du?

. . . Aa, Gud i Himlen,

_ _ var det Døden, der tog det?

Kilderne i Dybet

("sagte)

:

Har du en, du elsker,

ved du en, som fryser,

gem ham her, hvor evigt

Livsens Vande lyser.

Natten.

Moderen.

Tys! ... aa, er det dig, der græder,

er det dig, der bange kalder

Eller var det Vindens Hvislen

og den hvide Sne, som falder?

Aa, mit Barn, hvor er du henne?

Hvor jeg vender mig og leder,

dine øjne mod din Moder

fra det dybe Mørke beder.

Ja, her er jeg! — Ja, jeg kommer!

. . . Eller er du ingen Steder

Mørke Nat, aa giv mig arme

den igen, for hvem jeg græder.

Natten.

Ved du, hvem du kalder paa.

Sjæl fra Dagens Rige?

Jeg er den, som evig saa

Sol i Vesten vige.

Fandt du Hus ved alfar \'ej,

bygged paa din Lykke,

jeg er den, som slog om dig

al din Lykkes Skygge.
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Jeg har set dig i din Pragt,

naar i Sol du jubled,

— jeg har set din arme Magt,

naar du ensom grubled.

Intet Haab dit Bryst har spændt,

som ej koldt mig rørte,

ingen Bøn mod Himlen sendt,

som ej stum jeg hørte.

Hvert et Kærtegn, som du gav,

alle dine Taarer

fandt hos mig en evig Grav,

hvor de ingen daarer!

Moderen.

Sig mig blot, hvor jeg skal tinde

Her er mørkt paa alle Veje — —
. . . Jeg er kun en stakkels Kvinde,

som har mistet alt mit Eje.

Sig det! — sig det! — du maa kende,

hvor i Nat mit Barn er henne!

Natten.

Ja.

Moderen,

Hvor? — aa, hvor?

Natten.

Døden gik her nys forbi.

Moderen.

Og mit Barn — —

Natten.

Ingen kender Dødens Sti.

Døden — Døden bar det.

Han bar det.

Moderen.

Hvilken Vej? — aa, om du vidste,

hvad det er sit Barn at miste!
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Natten.

Jeg er Natten, alt jeg ved,

— ved for Sorg ej Lise,

varmes kun ved den, som led,

. . . syng din Vuggevise.

Moderen.

Sov mit lille Barn,

sov min øjesten;

paa den hele vide Jord

har kun dig din egen Mo'r,

sov min Øjesten.

Nej, du er ej død,

kan et Barn da dø?

Paa den hele vide Jord

hører jeg kun ét: dit „Mo'r!"

... ja, mit Barn, din MoV!

Natten.

Vuggesang du sang for mig,

— aldrig tør jeg sove.

Gaa! kun én er Dødens Vej

. . . mod de dybe Skove.

Tjørnebusken.

Natteskoven

.

Sagte Sus i dunkle Kroner,

Suk, som stiger,

Suk, som viger,

tunge Toner,

som i Mulmets Dybder fødes

for at mødes

og gaa under,

Liv, der blunder

Liv, der drømmer

og i Skælven drager Aande,

. . . som en Evighed, der strømmer

mulmskjult bort i evig Vaande.

rititergryd.

Da lysner det tjernt i det frysende Øst,
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Kragen skræpper med frossen Røst,

og Himlen rødmer foroven.

Nu Løfter sig Sol af vinterligt Gry,

og Østens Sneskove straale,

det er, som langt ude den mindste Sky-

steg dugget at Rosenskaale.

Der er ikke Kvist i den nøgne Skov,

som ikke i Morgenrim skinner,

hver bladløs Busk, som forkommen sov,

sit snehvide Sølvslør spinder.

Der er ikke Snefnug, som dryssed ved Nat

og ensomt forgik i det Dunkle,

det bliver ved Dag en tindrende Skat,

det maa jo ved Morgengry funkle.

Kragerne.

Hvad er det?

Hvem er det?

Støj og Styrt og Knækken!

Trimlet Sten,

brækket Gren,

Isen knust i Bækken!

Ha! haa haa!

— rendt i Blinde

en forstyrret, tosset Kvinde!

Bogfinken.

Hvor Solen er varm!

Hvor Dagen den ler

!

Hvor den dog er arm,

som ingenting ser!

Du stakkels Tjørn, som i Solen græder,

— nej, den er for fattig, som ingenting glæder.

Moderen.

Du Tjørn ved Vejen!

Saa du ikke Døden gaa forbi med mit Barn!

Tjørnebusken.

Jo, aa jo,

med dit — med manges.
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Moderen.

Sig mig Vejen

Tjørnebusken.

Jeg er fattig, og jeg fryser,

og jeg længes efter Varme,

tag mig først i dine Arme!

Jeg har staaet blomsterkvistet,

men nu har jeg alting mistet,

— tag mig først i dine Arme!

Jeg er ensom og jeg fryser.

Moderen.

Stakkels Sjæl, er du alene,

og du tror, jeg kan dig varme,

. . . jeg er kun en fattig Pige,

der som du har alting mistet,

— og jeg ejed Himmerige.

Av! du stikker ondt!

Og du er som Is —

,

af mit Hjærteblod du drikker.

Kragerne.

Ha! haa haa!

en tosset Kvinde!

Bogfinken.

Hvor Dagen er lys!

Hvor Solen er varm!

Moderen.

Bliv, aa bliv!

Giv min Favn hver Gren,

sting saa dybt du maa,

alle dine Torne smaa

gør mig ingen Men.

Sov mit lille Barn,

sov min egen Dreng,

det er Moder, som dig dækker

i din varme Seng!

ved din Moders Bryst du ligger,

af din Moders Bryst du drikker

Ræk mig dine bitte Hænder, —
hvor de brænder!
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Kari du kende Billedbogen

og den slemme Dukke Lise,

som blev sat i Skammekrogen — —

Ja, aa ja, køl mine Kinder

med den hvide Blomsterdusk!

Ve! — det er kun Skovens Busk!

Se! Aa, Tjørn, i Blomst du pranger!

i dit Skjul en Fuglesanger

kvidrer op og bygger Rede,

... Du har fundet al din Glæde!

Hvor gik Døden med mit Barn?

Bogfinken.

Aa, hvor er det sødt at mærke,

Solen er saa mild,

Kærligheden er den stærke,

— snart begynder Vaarens Lærke

paa sit lyse Spil.

Tjønicbuskeri.

Hvor gik Døden?

Hvem er Døden?

Alle mine Grene gynger

under lyse Blomsterklynger!

Ak! nu kender jeg dig, Stakkel!

Hvor gik Døden?

. . . Mod den dybe Sø,

imod Morgenrøden!

Krager og Bogfinken.

Hvor Solen er varm,

hvor Dagen den ler,

hvor den dog er arm,

som'ingenting ser.

Søen.

Moderen.

Sig mig det, du milde Sø, — —
du er blid og blank og stille,
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Blomster dine Bredder kranser,

Solsmil i dit V'andspejl spille, —
. . . hjælp mig, morgenh'se Sø,

en fortvivlet Mo'r du standser!

Søen.

Giv mig de skenne Perler, du ejer,

aldrig mit Dyb bar skønnere Pant,

alt, hvad jeg gemmer, ingenting vejer

mod, hvad (iil Øje spejlende bandt.

Moderen.

Vil du ikke!

Ud til Bunden skal jeg drikke

dine V'ande!

Er jeg kun en plyndret Stakkel,

i mit Blod en Magt der bor,

mere milevidt den gror

end din Bølges klamme Spor!

Er du blid og bred,

al min Kærlighed

tørrer ud dit Dyb i et Mirakel!

. . . Jeg er en Mo'r!

Søen.

Stjærneskær vugger paa mine Strømme,

Vaarsolen gaar i blæsende II, —
spejled har Ju en Barnesjæls Drømme,

spejled i Fryd et Barnebliks Smil!

Sænk dine Ojne i mine Vande,

græd, hvad de saa, til Blund i min Fred!

. . . Bøj dig, og lad mig kysse din Pande,

Lykken er Glemsel — i Evighed.

Moderen.

Tag da mine arme Øjne!

Jeg har grædt og grædt saa længe,

ved knap, om jeg græder nu - - —
Ak! hver Stund, mit Barn har levet,

i mit Hjærte staar den skrevet,

— tag kun mine Øjne!

Søen.

Alt som var dit, i Dybet jeg dølger,

alt er nu gemt i Mindernes Spind.
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Moderen.

Hjælp mig, Gud! Nu er jeg blind!

Søen.

Glid da paa Mindets sukkende Bølge,

— glid i din Længsels Evighed ind!

Dødens Drivhus.

Moderefi.

Hvor er jeg. Herre!

Din Sol har du slukket!

Hvor kunde du, Herre,

— du ved, hvor jeg pines!

Blomsterne.

Sødt det er at aande,

naar Sol staar op,

naar Natten gaar ind,

— Duft kun er vi alle,

— Blomster.

Moderen.

Hvem synger — —
Hvem synger — —
Herre, er her Blomster?

Blomsterne.

Duft kun er vi alle,

— Blomster.

Moderen.

Aa, det lød saa mildt.

(jublende)

:

Herre, det var Barnestemmer!

Giv mig mit Barn, min Blomst, — min eneste!

Blomsterne.

Alle er vi Blomster i Guds Have,

vaagner, brister, vugger os i Solen,

— kommer Døden, bort i Duft vi drømmer.

Kald ej, kald ej!

Døden gaar rapt,

giver ej det mindste tilbage.
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Moderen
(bøjet lyttende over en Blomst, jublende som fer) :

Mit Barn! dit Hjærteslag!

Skulde ikke jeg, din Mo'r, det kende!

Tak! du min Gud! nu er jeg atter glad!

Mit Barn, jeg har dig fundet!

Blomsterne.

Ve dig!

Døden kun tager.

— Ve dig! han kommer!

Døden.

Hvad vil du mig, du bange Moderhjærte?

Ja, jeg har taget fra dit Bryst dit bedste,

dit Liv, din Kærlighed, alt hvad du Stakkel ejed!

(aander paa hendes Ojne).

Saa se!

Moderen.
(i Ekstase):

Jeg ser, — aa, jeg ser!

... En Blomst, som spirer

i evindelig Sommer,
(angst)

:

Og en, som maa visne

for Mørket, som kommer.

. . . Hvem er mit Barn?

Døden.

En kun det kender,

en eneste -- Gud!

Moderen
(griber om begge Blomster, vildt)

Lad begge da falde,

op skal de rykkes!

Hvorfor skal jei^ kun

lide blandt alle!

Døden
(aander iskoldt paa hendes Hænder):

Kald da dit Barn, om din Kærlighed tør!

Moderen
(synker sammen).

xMit Barn! — min Verden! — min Evighed!
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Døden.

Et er kun evigt,

— din Kærlighed.

Barnet.

Moder, aa Moder!

Jeg er lykkelig!

Solen skinner paa min Kind,

og naar det bli'r Aften,

luller de smaa Engle

i din Kærlighed, min Mor, mig ind

Moderen
(ganske sagte)

:

Mit Barn! mit Barn!

Drøm i Paradiset!

Livet her jeg gav dig,

jeg var kun din Mor.

Glem mig! — — Aa, mit Barn!

Blomsterne.

Har du en, du elsker,

ved du en, som fryser,

— gem ham her, hvor evigt

Livsens Vande lyser.
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Laboratorium i germansk Musæum i Nurnberg (efter Fotografi).

LIDT OM MEDICINSK-HISTORISKE MUSÆER
Af J. W. S. JOHNSSON.

VED Nedlæggelsen af de gamle Kunst-

kamre begyndte Arbejdsdelingen paa

Musæumsomraadet. Det kuriøse eller vid-

underlige fangede ikke mere Interessen, nye

Synspunkter var komne frem, og man be-

gyndte at specialisere og systematisere de

indsamlede Ting. Herved dannedes Begyn-

delsen til de kulturhistoriske, etnografiske og

naturhistoriske Musæer. Da Delingen var

gennemført, stod man ved et Hvilepunkt i

Udviklingen, men dette blev snart overskredet,

og Udviklingen tog atter Fart, da Milieuet

indførtes i Samlingerne, hvad enten dette nu

skete som et Interieur eller som et Exterieur.

Interieuret bragte vel ikke nogen Forandring

i de indsamlede Tings Art, men betegnede

kun en uhyre Udvidelse af Musæumsom-

raadet, idet Tusinder af nye Genstande kom

til, illustrerende Sæd og Skik, Ting, man

tidligere neppe havde ænset, endsige ind-

samlet. Ved Exterieuret, der i den aller-

seneste Tid ogsaa er indført i de kultur-

historiske Musæer, søger man at bringe Na-

turen ind i Salene. I de biologiske Musæer

opstilles Dyr og Fugle saa vidt muligt

under deres naturlige Livsvilkaar, Strand-

fuglen snadrende i Vandkanten, Ræven

lurende i sin Grav og Uglen gemt i en hul

Træstamme. Paa lignende Maade opstilles i

kulturhistoriske Musæer Rekonstruktioner af

en Egns landskabelige Formationer til Illu-

stration af Menneskets Livsvilkaar.

Da man var naaet saa vidt, at Milieuet

var indført, stod man anden Gang ved et
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Diplom for Forliandlere af Tabletter indeholdende Slangegift.

Hieronimus Zanclla. MDCLXVIII. (Med.-hist. Mus. i Kbhvn.)

Hvilepunkt; men Arbejdsdelingen i det prak-

tiske Liv, Konkurrencen og Lysten til gen-

nem Studiet af tidligere Tiders Arbejde at

fuldkommengøre Nutidens, lod ikke Musæerne

i Ro ret længe. Industrimusæer og tekniske

Musæer opstod, og fra disse var der kun

et lille Skridt til

de egentlige Fag-

samlinger: Haand-

værkermusæer,

Postmusæer, Mo-

delsamlinger,

Skibsfarts-, Han-

dels- og Kolonial-

musæer. Fagsam-

linger havde dog

længe været kendte

i en enkelt Form,

Vaabensamlinger.

Den Tanke, der

ligger bag disse —
lidt separatistiske

— Indsamlinger,

er den, at egentlige Musæumsmænd, der jo

som oftest er Historikere af Fag, næppe kan

antages at sidde inde med Forudsætninger for

Indsamlinger paa alle den menneskelige Kulturs

Omraader. Faglærte Indsamlere vil paa spe-

cielle Felter kunne gøre nogen (Javn, naar

de støtter sig

til ældre kultur-

historiske Sam-

linger, og man

har da ogsaa

set store Mu-

sæer dannes ved

Sammenslut-

ning af Special-

samlinger, op-

rettede af pri-

vate Fagmænd.

Om en særlig

Form for Fag-

musæer, de me-

dicinsk-histori-

ske, vil de efterfølgende Linjer komme til

at handle.

Samlinger til Belysning af Medicinens Hi-

storie eksisterer eller er under Dannelse flere

Steder i Europa. Alle skyldes de Enkelt-

mands Initiativ. Bedst kendt er Apoteker

Burkhard Rebcrs i

Genf; hans Sam-

ling er vel ogsaa

den største og

værdifuldeste pri-

vate, der eksiste-

rer. Med stor Li-

beralitet har han

udlaant den til

Udstilling ved Læ-

gemøder i forskel-

lige større Byer,

og hvor den er

kommet hen, har

den givet Stødet

til nye Indsam-

linger og til Op-

rettelse af nye Musæer, f. Eks. i Moskau,

Paris, Berlin, Diisseldorf og flere andre

Steder. I Holland tog Dr. Daniels Sagen

i sin Haand og foranstaltede ved et Læge-

møde en Udstilling af, hvad han havde

faaet indsamlet. Da Dronning Emma fik

Ŵ
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Dæmoner og Amuletter fra Venezuela, (Med.-hist. Mus. i Khhvn.)



Lidl om medirinsli-hisioriske Musæer

det udstillede at se, udtrykte hun Ønsket

om, at det indsamlede kunde blive bevaret,

og nu er Samlingen bleven saa stor, at den

fylder fem Sale i Amsterdams Bymusæum,

og ved Samarbejde mellem private Folk og

medicinske Institutioner er den bragt op til

at indeholde mange tusinde Numre, og den

danner det eneste selvstændige Musæum af

denne Art. Medicinsk-historiske Musæer med

selvstændig Bestyrelse, men

indgaaet som Led i alminde-

lige kulturhistoriske Samlinger,

findes mange Steder f. Eks.

i germansk Musæum i Niirn-

berg, i schweizisk Lands-

musæum i ZiJrich og i bøh-

misk Musæum i Prag.

Hvad er det nu, man søger

at vise? Under et kan det vel

siges at være ' Lægekunstens og

dermed Farmaciens Udvikling

fra de ældste Tider til vore

Dage. I Begyndelsen syntes

Materialet ikke at være rigt,

og det saa ud, som om kun

Forholdene i de sidste to— tre Aarhundreder

kunde anskueliggøres.

Nu er Omraadet betydelig udvidet, og

gennem Studiet af de ældste Kulturfolks

Mindesmærker søger man at faa Rede paa

Læge-

videnska-

bens Stil-

ling hos

Assyrer,

Baby-

loniere,

Ægyptere

og Græ-

kere og

Romere.

Her har

Medici-

St. Kuchus fremviser sit pest

befængte Ben (efter Richer).

Krukker. (Med.-hist. Mus. i Kbhvn.)

disse Undersøgelser gaar Studiet af de

antike Forfattere, ikke alene af de medi-

cinske, men af alle, der omtaler Kure, Hel-

bredelser, hellige Kilder, Templer, der søgtes

for Tilbedelse og Ofring til Guder, der paa-

kaldtes ved Sygdom. Det viser sig nemlig,

at mangen en Kur, der nu findes anvendt i

den saakaldte „Folkemedicin", der indeholder

lidt af alle Kulturperioders Opfattelser, har

sin Oprindelse langt tilbage i

den graa Oldtid. Eksempelvis

kan anføres ABRACADABRA,
den velbekendte Besværgelses-

formular. Første Gang findes

den optegnet hos Quintus Sere-

nus Sammonicus, der levede

omkring Aar 200 efter Kristi

Fødsel, men den er naturligvis

langt ældre. Det, man lærer

ved disse Undersøgelser, sam-

menlignes med Naturfolkenes

Lægekunst. Mangt et ucivili-

seret Folk anvender den Dag

i Dag Kure, der i tidligere Tid

var gængse Europa over. Djævle-

tro og Besættelse, som danner den væsentlig-

ste Grundsten i uciviliserede Folks Anskuelser

om Sygdoms Aarsag, har været kendt i

Europa til vore Dage. Denne Tro hænger

nøje sammen med Tendensen til at befolke

Naturen

med over-

jordiske

Væsener,

der ejer

Magt til

at gavne

eller at

skade.

Paa dette

Punkt

staar Me-

dicinen

nen altsaa et Omraade fælles med den for- altsaa i intim Berøring med den sammenlig-

historiske Arkæologi. Haand i Haand med nende Folklore. Med Rette spørger Læseren,
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Kirurgiske Instrumenter fra Pompeji. (Fot. Alinari.)

hvad der kan samles til Belysning af den primi-

tive Medicin, og Svaret bliver Amuletter, Talis-

maner, Fremstillinger af sygdomsfrembringende

Dæmoner, Besværgelsesformularer, Pestsedler,

Krampeknuder, kort sagt alle Genstande, til

hvilke der er knyttet overtroiske, medicinske

Forestillinger af en eller anden Form. End-

videre Billeder, Stik og Fotografier af Steder, til

hvilke medicinsk Overtro er knyttet, Votiv-

gaver, Indskrifter vedrørende Kure, Fotogra-

fier af Helgener, der anraabes mod Sygdom,

af hellige Kilder, Trær eller Sten, Valfarts-

steder etc. etc. En stor Del af dette synes

ikke at vedrøre Medicinen, og dog har —
for blot at nævne et Par Eksempler —
Studiet af de romerske Votivgaver givet vig-

tige Oplysninger om Oldtidens Kendskab til

Anatomi, og i St. Roehus Statuerne har man

de tidligste billedlige Fremstillinger af Bylde-

pesten.

Den intime Sammenhæng mellem Medi-

cinen og den religiøse Tro gjorde, at Læge-

kunstens første Udøvere maatte findes blandt

Præsterne. Og fra Oldtiden til langt ned

mod vore Dage har Præsterne spillet en stor

Rolle i denne Henseende og har bidraget

væsentligt til Medicinens Udbredelse blandt

Folket. Omkring særlig heldige Udøvere

blandt Præsternes Disciple dannedes hurtigt

Skoler, og disse udviklede sig stærkt, efter-

haanden som Erfaringerne tog til.

Mange græske Skoler er kendte, andre

dukkede op i Middelalderen. Lægekunsten

var da ikke videre selvstændigt arbejdende,

men levede højt paa Resterne af, hvad de

græsk-romerske Læger havde lært; noget nyt

kom kun i ringe Grad til. Denne Udvikling

kan ikke følges ad anden Vej end gennem

Studiet af de efterladte Haandskrifter og

den klassiske Litteratur. Den græsk-romerske

161



Lidt om medicinsk-historiske Musæer

Lægekunst kender man dog ret godt, ogsaa

i dens praktiske Udøvelse, gennem Fundene

i de udgravede Oldtidsbyer. Omstaaende

Tlicriakhandler, der fremviser en Slange.

(Med.-hist. Mus. i Kbhvn.)

Instrumenter stammer fra Kirurgens Hus i

Pompeji, men lignende er fundne overalt,

hvor de romerske Legioner kom hen. Instru-

menternes Konstruktion ligner ganske Nu-

tidens. Et Fund indeholdt en Sprøjte, ganske

lig den moderne Morfinsprøjte.

Renaissancetiden bragte ogsaa paa Medi-

cinens Omraade nyt Liv og ny Fremgang.

De første Apoteker oprettedes i Italien, og

fra disse sendtes handlende ud, bringende

Datidens kuriøse Medikamenter med sig til

de Depoter, der oprettedes i Byerne rundt

om i Europa. Medikamenterne medførtes

paa pragtfuldt udstyrede \''ogne, og den hand-

lendes Ankomst forkyndtes med Basunstød

og festlige Optog. Det, der forhandledes,

var Universalmidler som Theriak, der, op-

rindelig opfundet af Kong Mithridates af

Pontus, af Pompejus var bragt til Rom og

af Neros Livlæge Andromachus var bleven

forbedret ved Tilsætning af Slangegift.

Theriaken fra Venedig og Padua ansaas for

at være bedst, men den maa dog have haft

sine Mangler, for den blev forbedret saa

mange Gange, at den tilsidst indeholdt ca.

200 forskellige Ingredienser. Det mystiske

ved Sammensætningen, som hemmeligholdtes,

gjorde, at Medikamentets Ry holdt sig længe

efter, at Italien havde ophørt at have Eneret

paa Fabrikationen. Og noget vist højtideligt

var der ved Theriaken lige til de seneste

Tider. Ingredienserne udstilledes offentligt

paa Byens Torv og besigtigedes af Borg-

mester, Raad og Læger, inden Apotekeren fik

Lov at tage fat paa Tilberedningen.

Sansen for det mystiske karakteriserede

Tiden. Apotekernes Krukker vare prydede

med sære Signaturer, Helgenbilleder og kuriøse

Tegn. I Loftet i Salgslokalerne hængte ud-

stoppede Krokodiller, Pindsvinefisk eller andre

Dyr fra Lande, hvis Fjærnhed gjorde, at de

vare omgivne med Mystik.

Laboratorierne, der som oftest fandtes i

hvælvede Kælderrum, var fyldte med Glas-

kolber, Destillationsapparater og Ovne af for-

underlige Former og af Konstruktioner, der

ikke benyttes mere. Lægekunsten stod vor

Tids rationelle Tænkemaade fjærn. Midlerne

vare fundne gennem Erfaring eller vare

baserede paa Fortidens overtroiske Forestil-

linger, der vare nedarvede fra Generation til

Sindssj'gesal i Amsterdams Musæum.
(Efter Kataloget.)

Generation. Recepter kendtes farst efter, at

Papiret var opfundet; tidligere ordinerede
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Lægen ved at indfinde sig i Apoteket og

med sin Stok udpege de Medikamenter, han

ønskede anvendte.

Af det foregaaende vil ses, at man for

Apotekervæsenets Vedkommende er i Stand

til paa Grundlag af Genstande, der er be-

varede til vor Tid, at give et nogenlunde

fyldigt Billede af, hvorledes Apotekerne saa

ud i gamle Dage, og hvorledes de virkede.

Dette er ogsaa muligt for andre, mere spe-

cielle Grene af Lægekunsten, og da navnlig

for Sindssygevæsenet, der i ældre Tid lededes

efter ganske andre Metoder end nu til Dags.

Medens man nu i Behandlingen af disse

ulykkelige Patienter søger at gennemføre den

størst mulige Frihed, der uden Fare for

Patienten eller andre kan tilstedes, saa gik

man tidligere den modsatte Vej. De sinds-

syge indespærredes i Bure, lagdes i Lænker

og paalagdes Tvangsforanstaltninger af

enhver Art. Wiens kommunale Sygehus

har et „Narretaarn" forsynet med Bure til

sindssyge. Man faar en Forestilling om, hvad

saadanne Patienter har maattet lide, naar

man ser Sindssygesalen i Amsterdammer-

niusæet. Den store Gitterseng er indrettet

til at køres ud under aaben Himmel, dog

ikke alene for at skaffe den syge frisk

Luft, men nok saa meget for at udstille

ham til Glæde for en spottelysten Hob

paa Markeder og ved Folkefester.

Paa vedføjede Billede ser man end-

videre Indgangen til en Celle og en

Krampekasse, i hvilken de syge kunde

laases ned, medens Anfaldene stod paa.

At saadant Barbari ogsaa har været i

Brug herhjemme, viser hosstaaende Tvangs-

stol, der stammer fra Aarhus. I den til-

bragte Patienten hele Døgnet bastet og

bundet med stærke Læderremme.

Paa Fødselshjælpens Omraade kan For-

skellen mellem Fortid og Nutid ogsaa do-

kumenteres ved Musæumsgenstande. Den

tyske Landbefolkning bruger endnu mange

Steder Vugger med indridsede magiske

Tegn, der skulle beskytte Barnet mod ondeAan-
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ders Indflydelse. Fødslen skete

i ældre Tider mest i saakaldte

Fødestole, at føde i Sengen

brugte man ikke. Fødestolene,

der ogsaa have været i Brug

her i Landet, anvendes nu

kun i Tyrkiet, Grækenland

og Nordafrika, men de har

været kendt over hele Europa.

Mange er bevarede i andre

Lande, og det vilde vel ikke

være urimeligt, om en saa

dan Stol ogsaa fandtes hen-

gemt i en eller anden Krog

her i Danmark.

Et Utal af Amuletter har
Pestlæge 1656. (Efter Peters.)

cinen, hvad enten det nu har

været Farsoter, der som Pest

og Kolera har raset over Lan-

dene og givet Anledning til

Prægning af Mønter og Me-

dailler, til Udspredelse af

Flyveblade, Plakater, Gade-

opslag, til satiriske Blade over

Myndighedernes Uduelighed

og over Lægernes formentlige

Uvidenhed. Langt mere er

bevaret af disse Ting, end

man tænker sig. Blokken og

Skralden, som de spedalske

benyttede i Middelalderen,

kendes, ja endog et Banner

været i Brug Fødslen vedrørende, baade for

Moder og Barn. Mangen Skik, der havde

Henblik paa Familiens eventuelle Forøgelse,

er nu forsvundet, men en stor Mængde Bil-

leder og Stik viser Ægtesengens Indvielse,

Jordemoderens Dragt

og Barselstuens Ind-

retning. Ogsaa det

spæde Barns Pleje

lader sig illustrere,

idet de anvendte Gen-

stande er nedarvede

gennem Familierne.

AmsterdamsMusæum

har endog kunnet re-

konstruere en Barsel-

stue, saaledes som

den saa ud for 150

Aar siden.

Indenfor den til-

delte Plads her i Tids-

skriftet er det ikke

muligt at give en ud-

tømmende Beskrivel-

se af, hvad de medi-

cinsk-historiske Musæer samler paa, men det

ovenstaaende har antagelig vist, at Omraadet

er stort. Saa godt som alle Faser i Menne-

skets Tilværelse har sat sine Spor i Medi-

for en Korporation af spedalske er opbevaret

til vor Tid. Endvidere kan Undersøgelses-

instrumenternes Historie forfølges langt tilbage

i Tiden. Først og fremmest Mikroskopets og

ved Siden af det alle de andre Instrumenters,

som nu kendes af

Hvermand, men som

Jet har kostet mange

Tanker og megen Tid

at bringe til Nutidens

Højde af Formaals-

tjenlighed. Hvem tæn-

ker paa, at Nero be-

tragtede Skuespillene

i Arenaen gennem en

Smaragd, og at Brille-

glassene ogsaa har

deres Historie.

Har nu Lægekun-

sten gennemgaaet en

Udvikling, saa har

Lægerne selv det ikke

mindre. Derfor har

medicinsk - historiske

Mikroskoper c. 1750. (Med.-hist Mus. i Kbhvn.) Musæer OffSaa Afde-

linger til Belysning af Lægestandens Per-

sonalhistorie, ikke blot i almindelig For-

stand, men ogsaa for Lægen som kultur-

historisk Faktor. Mange Led er nemlig
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passerede, inden Lægen fra en raa Empiriker

gennem Barberkirurgen har udviklet sig til sin

nuværende Stilling i Samfundet. Dog de per-

sonalhistoriske Afdelinger og Arkiverne, der

samler Aktstykker, Diplomer, Manuskripter etc,

skal ikke omtales her, da de jo kun undtagel-

sesvis kommer i Berøring med det ikke-me-

dicinske Publikum.

I Danmark begyndte man Indsamlinger i

Fjor med det Formaal at faa oprettet et

Musæum som de ovenfor nævnte. Under

den almindelige danske Lægeforenings Au-

spicier traadte en Komité bestaaende af Kreds-

læge, Dr. Carøe, Prof. Carl J. Salomonsen og

Forfatteren heraf sammen, og denne Komité

er senere tiltraadt af de to medicinske Hi-

storikere, Prof. Jul. Petersen og cand. pharm.

E. Dam. Trods smaa Pengemidler er det

lykkedes at samle ca. 4000 Genstande og

en meget betydelig Portræt- og Billedsamling.

Foreløbig er alt dette magasineret, men i en

forhaabentlig ikke altfor fjærn Fremtid vil

Samlingen blive opstillet og gjort tilgængelig.

Naar en saa betydelig Mængde Ting har

kunnet blive indsamlet, skyldes det den

betydelige Velvilje og Interesse, som medi-

cinske Institutioner, Læger og — sidst men

langtfra mindst — Publikum har vist ved

at indsende Gaver. Der er dog langt til-

bage endnu, inden Lægekunstens Udviklings-

historie kan siges at være nogenlunde fyldigt

illustreret, og der kan indsamles meget

endnu. Rundtom i Familierne ligger endnu

meget: personlige Erindringer om bekendte

Læger, Malerier, Billeder, Haandtegninger,

gamle Husapoteker, Diplomer for Læger og

Apotekere, haandskrevne Receptbøger og

mange andre Ting, der kunde faa Betyd-

ning ved at sidestilles andre Ting af lig-

nende Art.

ti. 4^'

Læge c. 1750. (Med.-hist.Mus. i Kbhvn.)
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MÆRKET
Af Albert Gnudtzmann.

IIW:e et Barn var der i Byen, som ikke

kendte Bogholder Billemann. Naar han

ved Firetiden kom trippende fra sin Bank,

lille, sirlig, med det tynde, hvidgule Over-

skæg sat op i to smaa, stramme Spidser,

var der kun faa Hovedbedækninger, som

ikke lettedes for ham. Og Billemann slog

ud med Haanden til de fremmeste i Byens

Rangforordning, førte sin skinnende Silkehat

ud i en agtelsesfyldt Bue for den solide

Mellemborgerlighed og løftede den halvanden

Tomme for de bredere Lag.

Hans daglige Rute var den samme, som

den havde været i de sidste tredive Aar.

Naar han kom ned paa Hotellet, stod hans

Middagsmad færdig til ham. Paa en Time

havde han fortæret den og nydt Dagens

Blade til Kaffen. Et Kvarter senere var

han hjemme; tre Kvarter gik til en Mid-

dagslur, halvanden Time til „forædlende

Læsning", og naar Klokken var otte, sad

han igen paa Hotellet, hvor han tilbragte

Tiden til ti slet, nippende til en Toddy af

den fine Rom, som Værten forbeholdt

distingverede Stamgæster.

Mens han nød den, drøftede han Dagens

Spørgsmaal sammen med sine nærmeste

Venner, Toldforvalter Hasted, Overlærer

Holm og Købmand C. D. Hansen. De var

alle tre Ungkarle som han selv; alle tre var

de blevet næsten nagelfaste paa Hotellet, og

alle tre saa de op til Bogholder Billemann

som den, hvis Karakters Renhed og Dømme-
krafts Sundhed gjorde ham til en Første-

mand mellem Lige — en Mand, hvis Mening

man altid med Andagt lyttede til.

Billemann havde nu ikke altid en Mening.

Men naar han havde det, og naar han havde

udtalt den med sin lidt visne og tørre

Stemme (hans Kæber smækkede efter saa-

danne Udtalelser gerne sammen , som om

han havde snappet et eller andet Insekt i

Flugten), saa betragtedes dermed Diskus-

sionen som i det væsentlige endt.

Billemann nød der i Byen en grundfast

Agtelse. Og det til Trods for — ja, snarere

paa Grund af — Market.

Mærket var en Straffedom, han i sine

unge Dage under ualmindelig sympativækkende

Omstændigheder havde paadraget sig.

Han havde i den Forretning, hvor han

da var ansat, begaaet et Underslæb. Der

var en gammel Mo'r, som han havde at

sørge for; hun var bleven syg, og Bille-

mann, hvis udprægede Æresfølelse forbød

ham at udkramme sin Nød for fremmede,

der muligvis havde villet laane ham Pengene,

tog af Kassen. Summen var imidlertid ikke

større, end at han, om end med den yderste

Sparsommelighed, vilde kunne afbetale den i

Løbet af et Par Aar. Hver Maaned, efter

at han havde begaaet Brøden, tog han da

ogsaa af sin knappe Gage saa meget, at

han vilde kunne naa dette Maal, og han

havde allerede erstattet mere end de tre

Fjerdedele, da Underslæbet ved et Tilfælde

blev opdaget. Principalen, der for nogle Aar

siden havde været Genstand for et andet

Bedrageri og den Gang kun faaet Skam til

Tak, fordi han skaanede Synderen, forlangte

Billemann straffet. Og Billemann maatte

vandre i Fængsel.

Han tog Tilskikkelsen med stilfærdig Vær-

dighed, beklagede kun, at det jo nu vilde
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vare saa meget længere, inden han fik hele

Gælden afgjort. Ikke søgte han paa nogen

Maade at dukke sig for den Folkesnak, der

naturligvis summede om ham. Den Dag,

han havde afsonet Straffen, viste han sig

paa Byens Gader, som om intet var hændet,

søgte de Venner og de Steder, han inden

Katastrofen havde holdt sig til, var lige

ulastelig i det ydre, lige blid, lige velop-

dragen. Principalen, der i Mellemtiden havde

maattet lide en Del under en ham ugunstig

offentlig Mening, tilbød ham hans gamle

Plads med forhøjet Lønning, og han satte

sig roligt og agtværdigt paa sin Kontorstol

og gav sig til at afdrage det Beløb, der

endnu stod tilbage.

Havde Sympatien i Forvejen været for

ham, saa steg den nu til Beundring. Man

kappedes om at vise ham, at han ikke havde

forskertset det mindste af sine Medborgeres

Agtelse — tværtimod ! Han modtog Ind-

bydelser til Huse, der tidligere havde været

stængede for den unge Kontorist; man valgte

ham ind i Komitéer og spurgte ham til

Raads, naar et eller andet Spørgsmaal paa-

kaldte en særlig Grad af Retskaffenhed og

Tænksomhed. Men først og fremmest undgik

man i hans Nærværelse alle Hentydninger til

hans Livs Tragedie. Indbyrdes nævnede man

hans Gerning med Begejstring, men da han

selv aldrig hentydede dertil, formodede man,

at han helst saa den uomtalt.

Om ham skabtes der paa den Maade et

Læbælte af Uangribelighed. Bebrejdelser,

som man kunde have fremsat mod enhver-

somhelst anden, tav man med overfor ham

— af Frygt for, at han skulde tro, man

hentydede til, at han var en straffet Person.

Damer, som ikke fandt sig i Kurmageri fra

nogen anden Kant, taalte det af samme

Grund gerne af ham. Og da han søgte

Plads i Banken, vovede man ikke at fore-

holde ham, at hans Uddannelse strengt taget

ikke var fyldestgørende. Hvad om han havde

opfattet det blot som en Udflugt — fordi

man ikke vilde ansætte en Person, der havde

en Fortid.

Saaledes kom han ind i Byens mest ansete

Pengeinstitut, hvor han blev en fra Dag til

Dag mere og mere betroet Mand.

Der skulde mere end almindelig Modstands-

kraft til for ikke at blive en Smule forkælet

af al denne Dyrkelse. Billemann undgik det

heller ikke. Han blev fordringsfuld; han

forlangte at blive spurgt først, at blive ud-

mærket med de bedste Pladser ved de Fester,

hvori han deltog , at blive stillet paa et

Stade for sig, udenfor den Kreds, han i

Følge sin Stilling i Samfundet hørte til.

Overfor sine Medborgere havde han tillagt

sig en blidt hovmestererende Tone; man var

saa smaat bange for hans i Formen altid

hensynsfulde, men sagligt ofte skarpe Kritik.

For mange Aar siden havde han faaet Æres-

oprejsning; nu røgtede han forskellige Til-

lidshverv; hans Jubilæum i Banken var

bleven fejret næsten som en Mærkedag af

historisk Ærværdighed, og i hans Knaphul

skinnede Ridderkorset.

Han vidste ikke, at det Mærke, Loven

for mange Aar siden havde sat paa ham, og

som. han fra først af skyldte sin Position, i

Tidens Løb var blevet saa godt som ud-

visket. Det var undgaaet hans Opmærksomhed,

at der var rykket en ny Slægt frem, for

hvem det overhovedet ikke existerede. For

de ældre stod endnu hans Forbrydelse som

et blegt Minde ; af de yngre havde Flertallet

end ikke hørt Tale derom.

Men i sine egne Tanker var han stadig

Undtagelsesmennesket.

En Dag, da han traadte ind i Bankens

Lokale for at begynde Dagens Gerning, fandt

han den i Oprør. En af det yngre Perso-

nale var bleven grebet i Underslæb; Aftenen

forud var han bleven anholdt. Man drøftede

nu Begivenheden ved alle Pultene.

Billemann sad henne paa sin Plads og
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hørte til. Hans lille, fugleagtige Hoved med

de tynde, ængsteligt friserede Haar virrede

sygt.

Men ingen lagde Mærke til ham.

Direktøren kom stormende ind i Lokalet.

Han knitrede af Forbitrelse. Disse Fyre,

som svigtede den Tillid, man viste dem

!

Disse Pæleorme, som aad sig ind i Sam-

fundet og gnavede det mørt, saa det en

skønne Dag ramlede! Disse Slyngler, som

fyldte deres Tøse og deres Svirevenner med

de Værdier, som hæderlige P'olk i deres

Ansigts Sved havde skrabet sammen ! Og

han rasede over den blødsødne Overbærenhed,

der saa ofte vistes dem.

Billemann var bleven bleg. Og da Direk-

tøren atter var forsvundet ind paa sit Kon-

tor, fulgte han efter.

Direktørens Barskhed smeltede i et vel-

villigt Smil, da han saa, at det var den

gamle, betroede Bogholder, der søgte ham.

Men Billemann var ingenlunde oplagt til

Venlighed.

— Jeg kommer for at sige Direktøren, at

jeg maa bede om min Afsked.

Direktøren foer op:

— Nej, hvad er det nu for noget, Bog-

holder Billemann? De kan da aldrig tænke

paa at forlade os i Nødens Stund?

Det bævede om Billemanns Mund.

— Der var ikke noget, jeg nødigere vilde.

Men Direktørens Udtalelser før har gjort

det til en Nødvendighed. Direktøren er jo

ikke uvidende om den sørgelige Begivenhed

i min Ungdom . . .?

— Hvilken Begivenhed?

Billemanns Øjne blev runde af Forar-

gelse.

— Jeg lod mig jo desværre forlede til at

laane af Kassen, sagde han fornærmet. Jeg

blev jo straffet. Det kostede mig mange

Aars hæderligt Arbejde at genvinde mine

Medborgeres Agtelse. Direktørens Udtalelser

idag viser mig, at De ikke mener, at jeg

burde have været rehabiliteret i det offentlige

Omdømme.
— Men kære Hr. Billemann — Direktøren

var oprigtig ked af det — nu da De siger

det, kan jeg dunkelt huske, at jeg har hørt

tale om en Ubesindighed, De en Gang i

Deres Ungdom skal have begaaet. Det burde

jeg naturligvis have tænkt paa. Men jeg

giver Dem mit Æresord paa, at jeg ikke

med mine Udtalelser et eneste Øjeblik har

sigtet til Dem. Der var ingenting, jeg nødigere

vilde end fornærme Dem.

Men Billemann blev ved sit. Den gamle

Historie var dog altsaa ikke glemt, mærkede

han. Direktørens Ord idag havde opfrisket

den; han havde godt mærket, at hans Kol-

leger havde set hen til hans Pult, da de

faldt. Han kunde ikke beholde sin Stilling

i Banken — han kunde ikke sidde der som

en mærket Mand.

Enden paa Samtalen blev, at da han

skiltes fra Direktøren, havde han opsagt den

Stilling, som han nu i over tredive Aar

havde beklædt.

Korrekt som altid overholdt han imidler-

tid den sædvanlige Opsigelsesfrist af tre

Maaneder. I de tre Maaneder udførte han

sit Arbejde med al sin gamle Punktlig-

hed , og heller ikke ellers var der nogen

Forandring at spore i hans Vaner.

Forandringen kom først fra den Dag, han

fratraadte.

Ikke at den var synlig for dem, der kun

kendte ham løseligt. Sparsommelig, som han

var, havde han i de mange Aar, han havde

haft sin vellønnede Stilling i Banken, lagt

sig saa meget op, at han nu kunde blive

ved at leve som hidtil, beholde sm gamle

Lejlighed og nyde sin Aftentoddy paa Ho-

tellet.

Men hans nærmeste Venner mærkede,

at han ikke mere var den, han havde

været.

Den ene Aftentoddy var blevet til to. Og
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det hændte oftere og oftere, naar han var

ved den anden, at han, som ikke i over

tredive Aar havde nævnt sin Ungdoms For-

brydelse til nogen, førte Samtalen ind derpaa.

Han deklamerede da om, at ingen havde

Ret til at anbringe Mærket paa ham. Mange

Aars hæderlig Vandel havde slettet det.

Mange Aars C31ædeløshed havde sonet, hvad

han havde forbrudt. Thi det var, fordi

han selv trods alt var blevet ved at føle

Mærket svide sig, at han aldrig havde

nærmet sig en Kvinde, men var forblevet en

ensom Ungkarl.

Vennerne trættedes mere og mere. Da de to

Toddyer efterhaanden blev til tre og hans Dekla-

mationer næsten hver Aften endte med uhygge-

lige Optrin, under hvilke han græd og rasede,

faldt de fra. Han maatte søge sig andet

Selskab. I Begyndelsen var det mest unge

Mennesker, der tilfældigt kom paa Hotellet

om Aftenen, eller Handelsrejsende, der tog

den halvforstyrrede gamle Fyrs Udbrud som

en velkommen Adspredelse. Men tilsidst blev

det Værten for meget, og Billemann maatte

forlægge sin Optræden til mindre ansete Be-

værtninger.

Toddyernes Antal steg. Og den sirlige

Mand begyndte at forsømme sit Ydre. Man-

chetterne var nu flossede, Silkehatten lodden

og spillende i det rødlige . . .

Mærket, der i saa mange Aar havde

syntes slettet, brændte igennem.

Og en Dag fandtes han hængt i sin Lej-

lighed. Paa en Seddel havde han skrevet:

„Jeg har altid været en ærekær Mand.

Jeg troede en Gang, at jeg havde faaet

Bugt med det Mærke, de satte paa mig, den

Gang de straffede mig, men da det brød

frem igen, var jeg ikke ung og stærk nok

til at begynde forfra. Jeg vil da hellere dø.

Saa maaske det endelig bliver slettet —
helt."

Og det blev det. Der blev ingen Sten

sat paa hans Grav. Ingen ved mere, hvor

den er. Der findes ikke mindste Spor til-

bage af Bogholder Billemann.
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Bcrnardino Luini : Madonna mtvl lian.t;.
P.Klfelt fot.

MALERISAMLINGEN PAA NIVAAGAARD
Af Mag. art. ViLH. Wanscher.

I
disse Dage har Godsejer Johannes Hage

skænket Staten sin værdifulde Skat af

gamle og nyere Billeder i Malerisamlingen

paa Nivaagaard. Det er Bestemmelsen, at

Kunstværkerne skal blive her indtil videre,

og der er skænket en Kapital paa 60,000

Kr. til Samlingens Forøgelse; men det er

tilladt Bestyrelsen tidligst 7 Aar efter Gods-

ejer Hages Død at afgøre, om Samlingen

skal forenes med Kunstmuseets Samlinger

;

i Tilfælde heraf gaar Kapitalen til andet

Formaal.

Man maa sige, at denne Form for en

Gave til Staten er overordentlig nobel, idet

der ikke er stillet nogen Betingelse for

Gaven, saaledes som det andre Gange har

været Tilfældet. Men det vigtigste er, at

disse Billeder repræsenterer en stor kunst-

nerisk Værdi, som man med Taknemmelighed

glæder sig over, at Godsejer Hage har villet

bevare for Danmark.

Enten Malerisamlingen bliver paa Nivaa-

gaard, eller den indgaar i Kunstmuseets Sam-

linger, ligesom de store Privatsamlinger i
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Lionardo daVincis Elev, Bernardino Luini,

en Madonna med Barnet i Nivaagaard-

samlingen — under Titlen „Et Mester-

værk af den lombardiske Kunst i

Danmark". Frizzoni fortæller, at han

opdagede Billedet i London i Sir George

Donaldson's Besiddelse, men at det paa

dette Tidspunkt langtfra gjorde saa

gunstigt et Indtryk paa ham som se-

nere; thi den yndefulde Kunstners

Arbejde var kun halvt synligt gen-

nem det Overtræk, hvormed en ube-

hændig Restavrator havde forsynet det.

Da han kom hjem til Italien en Maa-

nedstid efter, fik han Telegram fra

„Signor Hage", der meddelte, at han

stod i Begreb med at købe Billedet

for 3000 £ (54,000 Kr.) i Tillid til,

at Frizzoni havde erklæret det for ægte.

Den sidste svarede derpaa, at han

fandt Prisen for høj. Men paa Grund

af Forsinkelser kom Svaret til Dan-

mark, efter at Handelen var sluttet.

Giovanni Bciiini: Portnct af en ung M.ind. p. Elfelt iut. Frizzoni anbefalede imidlertid en dygtig

Louvre, vil man med Stolthed erindre, at Restavrator, Prof. Luigi Cavenaghi, der

den skyldes en

Mand, der aj rent

ideelle Grunde og

med kolossale per-

sonlige Ofre har

villet samle frem-

ragende Billeder,

som det virkelig

har Værdi for Lan-

det at eje.

I det italienske

Kunsttidsskrift

Rassegna d'Arte,

Aug. 1908 skriver

den første italien-

ske Malerikender

Gustavo Frizzoni

om et Billede af Claude Lorrain; Landskab.
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muligvis kunde befri Maleriet for Over-

malingen. Hage tog imod Forslaget, og i

Cavenaghi's Atelier blev Billedet fuldkommen

renset, og det vakte nu stor Beundring

blandt alle kunstforstandige. Det blev dér

en Tid, „indtil det atter skulde afsendes til

Besidderen i Nordpolens Nærhed" (alle regione

iperboree). Og

Frizzoni slutter

med nogle ægte

italienske Ven-

dinger om den

Glæde, det er

for Italienerne

at vide, at de

fremmede kan

se, hvilken

Adeldengamle

Kunst kunde

hæve sig til i

sine lykkelig-

ste Tider.

Dette er et

enkelt Eksem-

pel paa, hvor-

dan Billederne

er kommen til

Danmark ved

fremragende

ForskeresMed-

virken. Blandt

disse nævnes

Inspektør Karl

Madsen , der

har skrevet det

videnskabelige Katalog over Samlingen, den

hollandske Lærde Hofstede de Grooi, og som

den, der ved mange af Indkøbene har vist

Dannelsen af Samlingen stor Interesse, Kap-

tajn F. Griimcaldt.

Pieter de Hooch: Gaardinterier

Perlerne i Samlingen er Claude Lotraiti's

vidunderlige Landskab, der er skønnere end

nogen af dem, jeg sidst har set i Louvre og

i Madrid; de to farverige bibelske Billeder

af Venetianeren Bonifazio Vcronese, der virker

saa smukt tilsammen ; et herligt Mands-

portræt af Rubens; et Landskab af Jaæh van

Ruisdael, malet i hans 19.Aar og et andet

af van der Neer; et Billede af Ferdinand

Bol, Rembrandts Elev, forestillende „Hvilen

paa Flugten til

Ægypten", og

„Børnenes

Maaltid" af

Jan Steen —
alle fremragen-

de og umid-

delbart fæng-

slende.

Dernæst er

der flere, som

man under alle

Omstændighe-

der er glad

ved at se, men

som ikke kan

maale sig helt

med disse i

almindelig

Kunstværdi

;

f. Ex. det om-

talte Billede af

Liiini, der er

smukt som pla-

stisk Komposi-

tion af Luca

della Robbia's

Art (man ken-

der de fine glacerede Ler-Reliefer af Ma-

donna med Barnet), men er noget blegt og

koldt i malerisk Farvevirkning. Rembrandt'

s

ungdommelige fine Kvindeportræt virker og-

saa noget blodløst ved Siden af Rubens'

Kunst, ja endog interesserer mindre end

Ferdinand Bol's, hvilket ellers ikke plejer at

være Tilfældet. Heller ikke Belllni's lille

Ynglingehoved med den dybblaa Baggrund

forekommer mig at være en god Prøve paa,

P. Elfelt fot.
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hvad den gamle venetianske Maler kunde

udrettte; men det virker festligt i sin Art

navnlig ved den omtalte dybblaa Farve og

den emaljeagtige Lød.

Særlig i Gengivelse viser Pieler de Hooch's

Gaardinteriør med Vaskerpigen en fin Kom-

Stoleryggen hænger et hvidt Stykke ligesom

over Kanten af Vaskebaljen; derfor ser vi

fra venstre hen paa Pigen, der bøjer sig

frem imod os, og vi faar en klar og blød

Fornemmelse af Fylden og Sammenhængen i

Rummet. Frem af den mørke Dybde bag-

Jan Steen: Bernenes Maaltio. P. Elfelt fot.

position. Formatet af Billedet svarer til

Formen af den Dør, hvori Pigen staar, men

Døren er forskudt lidt til venstre fra Midten,

og Pigen atter nærmet til denne; derfor

synes der strax at være noget stilfuldt og

dog noget individuelt bevægeligt i Stedet.

Der staar en Stol paa skraa til venstre, med

en broget Hund, der fanger Lopper; over

ved Pigen lyser hendes Dragt med sine

brede gule og røde Ærmer og det hvide

Tørklæde over Brystet, hvilket svarer i

Tonen til de mere afstemte Farver i de røde

Mure, Tegltaget med det grønlige Skær og de

halvvisne Blade paa Træet. Det hele minder

om det smukke Gaardinteriør i National Gal-

lery i London, men virker lidt mere „koloreret".
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Blandt de danske Billeder vil man især

være taknemmelig over de smukke Land-

skaber af Købke, Lundbye og Skovgaard

og den flotte Strandskitse af Rørbye fra

1847, der viser, at de gamles Syn paa

Naturen til Tider var helt moderne impres-

sionistisk. Lundbyes Landskab udmærker

sig navnlig ved sine fine Linjer, og ved den

uendelige Sikkerhed, hvormed Svingene, Hul-

ningerne i Terrænet, det halvtoptøede og

atter tilfrosne, det malerisk plettede. Himlens

tunge Fjernhed, den talende Silhouet af

Skoven — hvormed alt dette samler sig og

bliver Udtryk for den vide og stemningsfulde

Natur. Der er saa langt fra Vognen, man

ser henne paa Vejen, og op til Toppen af

Bakken; og der er atter langt ud til Skoven.

Og medens alle Detaljerne ligger spredte i

Landskabet, som de gør paa en saadan Vin-

terdag, er den snefulde Himmel saa stor og

jævn som en Jætte. Der er jo baade noget

storslaaet og noget spinkelt i Lundbyes

Kunst. En Række fortrinlige Marstrand'ske

Skitser og Familiebilleder er et smukt Vid-

nesbyrd om den Betydning, Marstrand havde

for Udviklingen af Kunstsansen i de natio-

nalliberale Familier, til hvilke Godsejer Hage

hører. Man maatte ønske, at ogsaa Mar-

strands fortrinlige Ungdomsbillede af den gamle

Købmand Hage og Hustru i Stege engang

kunde finde Plads i denne Samling; det er et

af de bedste Billeder, der er malet herhjemme.

Rubens : Herrcportræt.
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WILLIAM HOWARD TAFT

Af Dr. phil. R. Besthorn.

DET Store

amerikan-

ske Valgslag

er endt. Den

3. November

ved Midnats-

tid — efter vor

Tid den 4. No-

vember Kl. 6

Morgen — ud-

gik fra New
York det offi-

cielle endelige

Budskab om,

at Demokraten

William Jen-

nings Bryan

for tredie Gang

var bleven

slaaet i Kam-

pen om „det

hvide Hus", og
at William Ho-

ward Taft var

valgt eller rettere var sikker paa at blive

valgt til Præsident i de forenede Stater

for Tidsrummet fra 4. Marts 1909 til

4. Marts 1913.

Et Præsidentvalg i de forenede Stater

er i vore Dage en verdenspolitisk Be-

givenhed.

De to Partier, der i en Aarrække har

behersket og endnu behersker det poli-

tiske Liv i de forenede Stater, Republi-

kanerne og Demokraterne, er fremgaaede

af Kampen om Negerslaveriets Ophæ-
velse; Republikanerne bekæmpede Neger-

slaveriet, og de søgte at hindre Unio-

nens Sprængning paa dette Spørgsmaal

ved at styrke Washington-Autoriteternes

Magt. Slave-

baronerne støt-

tede sig ganske

naturligt til det

gamle demo-

kratiske Parti,

der holdt paa

den størst mu-

lige Selvstæn-

dighed for de

enkelte Stater.

Efter Nordsta-

ternes Sejr

traadte de øko-

nomiske

Spørgsmaal i

Forgrunden

paa Partipro-

grammerne
;

men ogsaa dis-

se Spørgsmaal

er traadt mere

og mere i Bag-

grunden efter

Vedtagelsen af Dingley-Tarifen. Til

Gengæld er der efter de forenede Sta-

ters aktive Deltagelse i Kongokonferen-

cens Forhandlinger i 1884 fremtraadt et

nyt Stridsspørgsmaal mellem Republi-

kanerne og Demokraterne: Imperial-

ismen. De forenede Stater er efter Kri-

gen med Spanien og Erobringen af Phi-

lippinerne optraadt i stor Stil paa den

verdenspolitiske Arena. Den republi-

kanske Præsident Roosevelt har ganske

særligt sat sig til Opgave at udvikle den

imperialistiske amerikanske Politik, og

hans mest trofaste Medarbejder paa dette

Omraade var hans Krigsminister W. H.

Taft.
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Roosevelt havde mange Beundrere og

mange Modstandere. Han var bleven

Præsident ved et Tilfælde. Roosevelt

havde vakt stor og berettiget Opsigt og

vundet stor og berettiget Anseelse ved

sin tapre Optræden som Guvernør mod

Korruptionen i New Yorks Administration

og ved den Tapperhed og Dygtighed,

hvormed han havde ført sin dristige Ryt-

terskare i Kampene paa Kuba. Han havde

som Forfatter vakt Opmærksomhed ved

sin Fremstilling og Forfægtelse af „de

amerikanske Idealer", og han havde i

Aaret 19C:0 med stor Energi ført den

egentlige Valgkamp for den republikanske

Præsident, Mac Kinley, der søgte Gen-

valg og som Præsident ikke godt selv

kunde optræde paa Arenaen. Men Roose-

velt var selv kun valgt til Vicepræsident,

og han var maaske aldrig bleven Præsi-

dent, hvis ikke Anarkisten Csologosz

den 6. September 1901 i Buffalo-Udstil-

lingens Musikhal havde forøvet sit At-

tentat mod Præsident Mac Kinley, der

den 14. September bukkede under for

sit frygtelige Saar.

Derved kom Theodore Roosevelt til

Magten , og han brugte den. Man kan

med Grund bebrejde ham, at han har

bøjet sig mere for det republikanske

Parti, der havde valgt ham til Vicepræ-

sident i Aaret 1900 og valgte ham til

Præsident i Aaret 1904, end der stem-

mede med hans Kampstilling mod Tru-

sterne, og at han har ført denne Kamp
mere med store Ord end med Handlinger.

Man har heller ikke uden Grund beteg-

net „Rooseveltismen" som vulkansk og

uberegnelig. Men paa det udenrigspoli-

tiske Omraade er Roosevelt optraadt med
stor Kraft, han har spillet en verdens-

politisk Rolle, og han har maalbevidst

udviklet den amerikanske Imperialisme i

stor „planetarisk" Stil.

Roosevelt havde selvfølgeligt skabt sig

mange Modstandere. Men „Teddy" er

med sine Fejl en original og storslaaet

Personlighed, der falder i Amerikanernes

Smag, og han havde erhvervet sig en

saa stor Popularitet, at der ingen Tvivl

kunde være om, at Roosevelt for tredie

Gang kunde holde sit Indtog i det hvide

Hus, naar han vilde søge Genvalg.

Theodore Roosevelt vaklede aabenbart.

Ifølge de fra Washington nedarvede

Traditioner maa en Præsident ikke to

Gange søge Genvalg. Der var ganske

vist dem, som gjorde gældende, at Roose-

velt kun var valgt til Præsident een

Gang; men der kunde fornuftigvis ikke

være Tvivl om, at Roosevelt vilde

handle mod Traditionen ved at søge

Genvalg. Paa den anden Side havde

han saa store Chancer for at blive gen-

valgt trods Traditionen, at han vel kunde

fristes til at søge at faa en Særstilling i

den amerikanske Præsidentrække.

Det var dog en Selvfølge, at Roosevelt

foreløbigt dementerede Rygterne om, at

han vilde søge Genvalg. Men den ær-

gerrige og magtlystne Præsident vilde i

ethvert Tilfælde søge at bestemme, hvem

der skulde være hans Efterfølger; han

anbefalede sin Ungdomsven og Krigs-

minister IVilliam Hoivard Taft.

Taft er født 1857. Hans Fader, Al-

phonso Taft, var Jurist, han havde under

Præsident Grant været Justitsminister,

senere Krigsminister og derefter de for-

enede Staters Gesandt i Wien og St.

Petersborg. William fulgte i sin Faders

Fodspor, om end med nogen Vaklen.

Han fik sin Uddannelse ved Yale-Kol-

legiet, hvor han var en af de flittigste

Elever og fik mange Præmier — ogsaa

som den vægtigste Elev; han vejede

allerede som Student 225 Pund. Der fik

han det Tilnavn, der senere blev det

populære Kælenavn, hvorunder han er

bedst kendt i sit Fædreland: Big Bill.
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Taft studerede Jura og uddannede sig

til Sagførervirksomheden paa sin Faders

Kontor i Cincinnati; men den unge Taft

havde stærkt udprægede journalistiske Til-

bøjeligheder; han blev Reporter først

ved Cincinnati-Bladet „Times", senere

ved „Commercial Gazette", og kun hans

Faders energiske Formaninger bevægede

ham til at tage sin Embedsexamen.

William Taft vedblev i nogen Tid at

virke som Journalist, men i 1881 be-

traadte han den juridiske Embedsvej

som Statsadvokat-Medhjælper i Hamilton

i Ohio. Han vakte Opmærksomhed ved

sin Intelligens, sin Redelighed og Energi.

Allerede i Aaret 1887 naaede han at

blive Sollicitor-General , en Stilling, der

kræver fremragende juridisk Dygtighed.

I denne Stilling stiftede Taft Bekendtskab

med Roosevelt, og dette Bekendtskab

udviklede sig til varmt Venskab mellem

de to fremragende Amerikanere. 1892

blev Taft P'orbunds-Kredsdommer. I

denne Stilling vandt han stor Anseelse

og Popularitet i vide Kredse ved den

Energi, hvormed han anvendte den Sher-

manske Antitrust-Lov.

Da det gjaldt om at finde en Præsident

for den Kommission, der skulde ordne

Forholdene paa Philippinerne, udpegede

Mac Kinley William Taft som den rette

Mand til denne vanskelige Post. Taft

vilde nødigt opgive sin glimrende juri-

diske Løbebane, men da Mac Kinley

sagde til ham: „Dommer Taft! Vi har

Brug for Dem paa Philippinerne !

" svarede

Taft: „Vel, Hr. Præsident! Jeg gaar

derhen!" Præsidenten havde virkelig

valgt den rette Mand. Med stor Be-

stemthed , megen Hensynsfuldhed og

diplomatisk Takt, der navnlig viste sig

i de Forhandlinger, som Taft personlig

førte med Vatikanet om Ordningen af

den katholske Gejstligheds Forhold paa-

Philippinerne, tilvejebragte Taft, først

som Kommissionens Formand, senere

som den første amerikanske Guvernør

paa Philippinerne, Ro og Orden paa

Øerne.

I Aaret 1904 tilbød Roosevelt Taft

Krigsminister-Portefeuillen. Taft befandt

sig vel ved sin Virksomhed paa Philip-

pinerne og tøvede med at modtage sin

gamle Vens Tilbud ; men da Roosevelt

gjorde gældende, at Krigsministeren var

den øverste Autoritet ogsaa i Koloni-

anliggender, overtog Taft Ledelsen af

Krigsministeriet. Han var en dygtig

Krigsminister, og han forsømte ikke Philip-

pinerne. I Efteraaret 1906 ordnede han

Forholdene paa Kuba, og han spillede

en betydelig Rolle ved Forhandlingerne

om Panama-Kanalen og ved Fredsunder-

handlingerne i Portsmouth.

William Taft var bleven en Mand,

der med god Ret kunde optræde som
Kandidat til Præsidentposten. Taft var

desuden en populær Mand, en Mand, der

ogsaa af ikke-politiske Grunde inter-

esserede Amerikanerne. Han er en sand

Kæmpe, om hvis Styrke der fortælles

mange Anekdoter, og som har sat Folke-

vittigheden i Bevægelse.

Man kalder saaledes Taft for den høf-

ligste Mand i Amerika — fordi han, naar

han i en Sporvogn rejser sig for en

Dame, giver Plads mindst til to.

Da Taft — fortæller man — var

Guvernør paa Philippinerne, fremkom der

en Dag Bladmeddelelser om, at han

var syg.

Den daværende Krigsminister, Root,

telegraferede strax til ham: „Hvorledes

har De det?"

Taft svarede: „Meget godt! Jeg har

i Morges redet 15 Miles."

Root telegraferede tilbage: „Hvorledes

har Deres Hest det?"

Taft selv og mange andre ansaa hans

Valg for sikret, da Roosevelt anbefalede
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ham til sin Efterfølger. Roosevelts An-

befaling var imidlertid nær bleven Tafts

politiske Ulykke. Mange Republikanere,

der med Begejstring vilde have genvalgt

„Teddy", vilde ikke stemme paa „Teddy

II". Slagordet om „officiel Kandidatur"

øvede stor Virkning til Skade for Taft i

Republikanernes Rækker, og Roosevelt

støttede Tafts Kandidatur paa en saa

lunken Maade, at de fleste troede, at

Præsidenten kun ventede paa en til-

strækkelig klar Folkeopinion for hans

Genvalg for at blive i det hvide Hus. Taft

foretog en Rejse til Østasien og Europa.

Da han vendte hjem, havde „Ohios Ynd-

lingssøn" efter de mest erfarne Augurers

Mening tabt næsten alle Chancer for

at blive „nomineret" som det republi-

kanske Partis Præsidentkandidat, og der

meldte sig en Række Konkurrenter. Men

saa bestemte endelig Roosevelt sig til at

opgive Magten, om end vel i Haab om
at blive valgt paanj'^ ved et senere Præ-

sidentvalg. Den 11. December 1907 om
Aftenen telefonerede Roosevelts Sekretær,

Loeb, til de store Blades Bureauer i

Washington, at Præsidenten vilde afgive

en Erklæring. Da Reporterne kom til det

hvide Hus, overrakte Loeb dem en skriftlig

Meddelelse, i hvilken Republikens Præsi-

dent erklærede, „at han ikke under nogen

som helst Omstændigheder var Kandidat

for eller vilde modtage en ny Nomina-

tion".

Dermed voxede Tafts Chancer saa-

ledes, at den offentlige Mening atter med

Sikkerhed udpegede ham som den frem-

tidige Præsident. De konservative Repu-

blikanere, der havde bekæmpet Tafts

Kandidatur, vilde først og fremmest

hindre Roosevelts Genvalg og ansaa det

for sikrest at tage Roosevelt paa Ordet

og støtte Taft; de radikale Republikanere,

der ønskede Roosevelts Genvalg, indsaa,

at de nu maatte støtte Taft.

Spørgsmaalet om, hvem der skulde

være det republikanske Partis Præsident-

skabskandidat, skulde afgøres i Juni paa

Nationalkonventet i Chicago.

Den store nordamerikanske Republiks

Grundlæggere havde villet sikre Præsident-

valget mod at blive afhængigt af øje-

blikkelige Folkestemninger ved at indføre

et indviklet indirekte Valgsystem. Hvert

fjerde Aar begiver X'ælgerne i de for-

enede Stater sig Tirsdag efter den første

Mandag i November til \'algurnen for

at vælge „Elektorerne" o: de Valgmænd,

der senere, i Almindelighed i Midten af

December, vælger Republikens Overhoved

for de næste fire .-Xar fra den nærmest

paafølgende 4. Marts at regne. Men det

varede ikke længe, før Præsidentvalget

trods det indirekte Valg blev et fuld-

stændigt Partivalg, idet Valgmændene

vælges med „imperativt Mandat", med

bestemt Paalæg om at vælge den Kan-

didat, som er bleven valgt paa ved-

kommende Partis Møde — paa „National-

konventet".

Da det republikanske Nationalkonvent

den 16. Juni traadte sammen i Chicago,

viste det sig, at Roosevelt stadig var

Republikanernes Yndlingskandidat. Roose-

velts tro \'en. Mr. Henry Cahoi Lodge

blev valgt til Præsident. Han erklærede,

at Præsidentens Beslutning om at afslaa

en „Renomination" var endelig og uigen-

kaldelig; men da han derefter holdt en

Lovtale over Roosevelt og betegnede ham
„som den mest bagvaskede og den mest

elskede Mand, den populæreste Præsi-

dent, som Amerika nogen Sinde har

havt", raabte en Tordenrøst: „Four, four,

four years more''. Derved brød der en

Ovationsstorm løs, som man ikke før

har kendt Magen til selv i Amerika.

Roosevelt var formodenlig trods sine

bestemte Erklæringer bleven genvalgt,

hvis han ikke selv pr. Telefon havde
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ledet Forhandlingerne og ladet Lodge

erklære, „at ethvert Forsøg paa at bruge

Præsidentens Navn som Kandidat til

Præsidentskabet var en Fornærmelse mod
Præsidenten". Dermed var Kampen endt,

og Taft blev den 18. Juni valgt med

stort Flertal — 702 af 980 Stemmer

— og derefter enstemmig „nomineret"

som det republikanske Partis Kandidat

ved Præsidentvalget i November 19C)8.

Den 10. Juli blev William Jennings

Bryan paa det demokratiske Partis Natio-

nalkonvent i Denver „nomineret" som

dette Partis Kandidat.

Bryan, der er to Aar yngre end Taft,

havde lige fra sin Ungdom været Poli-

tiker og Journalist ; han savnede ganske

den Autoritet og Anseelse, som hans

Modkandidat havde erhvervet sig paa

Embedsbanen. Men Bryan var Ameri-

kas største og utrætteligste Folketaler,

han var bukket under i Kampen for

Præsidentskabet i 1896 og i 1900. Han

var i 1904 bleven trængt til Side af en

anden demokratisk Præsidentskabskan-

didat, Alton Parker, og han kæmpede

nu med hele sin Energi og vidunderlige

Veltalenhed, med hele sin Magt over

demokratiske Slagord i Bevidstheden om,

at han denne Gang maatte sejre eller

for stedse opgive Haabet om at flytte

ind i det hvide Hus.

Taft formaaede ikke at optage Kampen

med Bryan. Roosevelt, der heller ikke i

Valgkampen 1900 havde været Bryan

voxen paa Folketaler-Arenaen, turde ikke

gribe ind af Frygt for at skade Bryan;

der var allerede udslynget et Ord, som

truede med at stille den kæmpemæssige

Taft i et latterligt Lys: „Find Big Bill?

Hvor er han?" Vælgermasserne viste

en paafaldende Ligegyldighed, og Bryan

syntes at vinde mange nye Tilhængere

ved at give det demokratiske Program

en virkelig demokratisk Farve. Endnu
umiddelbart før Valgdagen, den 3. No-

vember, troede mange paa Bryans Sejr,

men Varslerne skuffede. Vælgerne havde

vist paafaldende ringe Interesse for Valg-

kampen, men de mødte langt talrigere

end nogensinde før ved Valgurnerne, og

Resultatet blev en stor Sejr for William

Howard Taft.

Hvis Taft overlever den 4. Marts 1909,

bliver han Roosevelts Efterfølger.

Hvad betyder Tafts Valg?

Taft er opstillet som Præsidentskabs-

kandidat af Roosevelt, han har som
Præsidentskabskandidat erklæret, „at han

vilde følge Roosevelts Politik, hvilken

han billigede som Mand og vilde billige

som Præsident", og Taft har efter Valg-

dagen paany udtalt sig i samme Retning.

Taft vil da ogsaa utvivlsomt fortsætte

Roosevelts Politik; han vil blive en

„Teddy II". Tafts Valg betyder, at

Roosevelts imperialistiske Politik har sejret,

og deri ligger Valgets verdenspolitiske

Betydning. Men der vil dog vist blive

betydelig Forskel paa de to Teddyers

politiske Methode. Taft savner Roose-

velts Lidenskabelighed som Politiker, og

en rolig og besindig Præsident, der vejer

halvtredie Hundrede Pund, vil næppe

foretage dristige Rytterindhug hverken

paa Trustpolitikens eller paa Verdens-

politikens Arena.
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DEN TYSKE KEJSERKRISE

Af Dr. phil. R. Besthorn.

DER var Lørdag den 21. November

stor Fest i det berlinske Raadhus

til Minde om, at det Steinske Udkast til

den preussiske „Stådteordnung" traadte

i Kraft i November 1808. Kejser Wil-

helm, der er en sjælden Gæst i det ber-

linske „røde Hus", havde sammen med

Kejserinden og Kronprinsen givet Møde

til Festen, og man afventede med en

Spænding som aldrig før, om Kejseren

vilde tage Ordet. Saa skete der noget, som

man aldrig havde set før under Wilhelm

Il's Regering — aldrig undtagen ved Tron-

taler i den hvide Sal. Den tyske Rigs-

kansler, Fyrst V. Biilow, der havde Plads

bagved Kejseren, rejste sig og rakte

Wilhelm II et stort Ark hvidt Papir.

Kejseren tog det, besteg Talerstolen og

oplæste sin Svartale paa Overborgmester

Kirschners Velkomsttale.

Det var mærkeligt, næsten utroligt,

men der var ogsaa i den sidste Maancd

forefaldet mærkelige, næsten utrolige Be-

givenheder i det tyske Rige. Kejser Wil-

helm II havde ofte været Genstand for

Kritik. Han havde ofte beklaget sig

„bittert" over denne Kritik , men han

havde aldrig næret Spor af Tvivl om, at

denne Kritik var uberettiget, at det var

ham, Wilhelm Imperator Re.\ — der efter

^in egen Mening ikke blot var Hersker

af Guds Naade, men ogsaa var særlig

inspireret af Gud selv — ham, ham alene,

der havde Ret, hvad enten han dikterede

Nationen sin politiske Opfattelse, eller han

optraadte som den eneste rette Smags-

dommer over Kunst, Litteratur osv. osv.

osv. Kejseren fastholdt „unbeirrt" de

Ord, han som ung Hersker havde skre-

vet i Miinchens gyldne Bog: „Saaledes

vil jeg, saaledes befaler jeg", og naar de

antikejserlige Kritik - Bølger gik højest,

styrkede han sin Tro ved sine Hofmænds

byzantinske Smigerord: „Ganske Frede-

rik den Store!" „Ganske den store Kur-

fyrste!" Han viste sig for Folket med

sin ørnehjelm i Lohengrinsk Skikkelse,

og han tog de begejstrede Tilskueres Fox

populi for Fox Dei; han afviste Rigs-

skumlernes Angreb med de Ord: „Mit

Folk dømmer anderledes!" — og han hav-

de ikke ganske Uret, selv hvor Kejserkri-

tikernes Ord dog klart og vitterligt for

enhver uhildet Iagttager ramte det Rette

og den Rette.

Men saa kom der i Efteraaret 1S^)8

Dage, da hele den tyske Nation mecj

Undtagelse af den byzantinske Kejser-

garde rejste sig som een Mand mod
Kejseren — med Rigskansleren og For-

bundsraadet, der repræsenterer ogsaa de

andre tyske Monarker, i Spidsen. Grun-

den til dette Rigstænomen, der utvivlsomt

er en af de mærkeligste Begivenheder i

vor Tids Historie, var en Artikel i et en-

gelsk Blad.

Den 28. Oktober bragte „Daily Tele-

graph" en Artikel, der meddelte Indhol-

det af en Samtale, som en anonym, men
„repræsentativ" Englænder havde havt

med den tyske Kejser — i Virkeligheden

var det en Bearbejdelse af en Række
Udtalelser, som Kejseren havde fremført

overfor Englændere, og som Oberst

Stewart Wortley, der ifjor havde stillet

sit Slot Highcliff til Wilhelm Il's Raa-

dighed , skal have bevæget Kejseren

til at lade offentliggøre. Kejseren havde

i disse Udtalelse søgt at overbevise

Englænderne om, at han var Eng-

lands sande Ven, og han havde i den

Hensigt betroet dem følgende Statshemme-

ligheder: 1) Kejseren havde under Boer-

Krigen afvist Frankrigs og Ruslands
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Opfordring til Tyskland om i Forening

med dem at opfordre England til at ende

Krigen, og han havde givet Dronning

Victoria Meddelelse om de to Magters

Opfordring og om sit Svar. 2) Kejseren

havde udarbejdet en Felttogsplan til Brug

for de engelske Generaler, ladet sin Ge-

neralstab bedømme den og sendt den til

England. Endelig havde han betroet

Englænderne, at de tyske Flaaderustnin-

ger ikke var rettede mod England, men

skyldtes Hensynet til, at Tyskland maatte

være rustet for alle mulige Tilfælde i

det fjerne østen.

„Daily Telegraph "s Artikel vakte uhyre

Opsigt og stor Forfærdelse i Tyskland,

en af Skadefryd dæmpet Harme i Eng-

land. Kejseren havde ved Offentliggø-

relsen af sine Udtalelser villet forsone

Englænderne. De svarede koldt ved at

henvise til det berømte kejserlige Kriiger-

Telegram, og de afviste bestemt den

Tanke, at de engelske Generaler havde

behøvet fremmed Hjælp for at sejre.

Tyskerne følte sig dybt krænkede ved,

at Kejseren havde søgt at hjælpe Eng-

lænderne med at underkue „den forladte

tyske Broderstamme" i Sydafrika; de

hørte med dyb Frygt og Bekymringer,

at man i Udlandet erklærede, at næppe

nogen Magt fremtidig vilde betro Tysk-

land diplomatiske Hemmeligheder. Disse

Betragtninger øvede saa meget større

Indflydelse paa den offentlige Mening i

Tyskland , fordi den østerrigske Rege-

ring vitterligt havde skjult sine bosniske

Annexionsplaner for sin Allierede i Berlin.

Der var dem, som lige fra Wilhelm

II's første Regeringsaar havde set og

paavist, at den Kurs, som han styrede,

og som han selv betegnede som „den

rigtige Kurs", var en Zigzagkurs. Den

tyske Nations store Flertal havde først

ved Kejser Wilhelms Tanger-Besøg, der

efterfulgtes af det tyske Diplomatis Gang

til Algeciras, begyndt at faa rigtigt

Blik for, hvor farlig den tyske Kejsers

impulsive og uberegnelige Politik var for

Verdensfreden og for Tyskland. Ved

Læsningen af Kejser-Interviewet vaagnede

den tyske Nation nu helt op og raabte

i Forfærdelse: „Vi staar ved Afgrundens

Rand! Der maa skaffes Garantier mod
P'ortsættelse af den uansvarlige Kejsers

personlige Selvhersker-Politik. Den an-

svarlige Rigskansler maa ogsaa have den

virkelige Ledelse af Statssagerne."

Harmen voxede ved en meget ube-

hændigt affattet „Redegørelse" i Rigskans-

lerens officiøse Organ „Norddeutsche",

der meddelte: at Kejseren havde ladet

Artiklen tilstille Rigskansleren, der hav-

de Ferie paa Norderney, for at han

kunde bedømme, om den uden Skade

kunde offentliggjøres ; at Rigskansleren

ikke havde havt Tid til at læse det

vanskelige Manuskript og havde sendt

det til Udenrigsministeriet, hvis Chef,

Friherre v. Schoen holdt Ferie paa sin

Villa i Berchtesgaden; at Artiklen var

kommen tilbage med Paategning om, at

der ikke var noget at indvende mod dens

Offentliggørelse, og at Rigskansleren, sta-

dig uden at læse Artiklen, havde sendt

den tilbage til Kejseren.

Opmærksomheden blev ved denne

Meddelelse rettet mod Rigskansleren og

Udenrigsministeriet, og man lagde ikke

den rette Vægt paa, at Forfatteren af

„Norddeutsche "s Redegørelse erklærede,

at Bulovv, hvis han havde læst Artiklen,

vilde have fraraadet dens Offentliggørelse.

Noget lignende gælder om Rigskanslerens

Svar paa en Interpellation om Kejser-

Interviewet i Rigsdagen. Rigskansleren

erklærede, at han dækkede sine Under-

givne, men han dækkede trods mange

undskyldende Ord ingenlunde Kejseren.

Rigskansleren erklærede tvertimod, at han

ikke et øjeblik havde været i Tvivl om,
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hvilke skæbnesvangre Virkninger Artiklen

i „Daily Telegraph" vilde have, og at han

havde indgivet sin Afskedsansøgning og

ikun efter Kejserens ønske og af Hensyn

til de vanskelige Forhold var forbleven

i Embedet. Han afgav ogsaa et Slags

Løfte paa Kejserens Vegne. „Den Erfa-

ring" — sagde Biilow i Rigsdagen — „at

Offentliggørelsen af disse Samtaler („Kej-

serens private Samtaler med engelske

Venner") ikke har fremkaldt den af Hs.

Majestæt tilsigtede Virkning i England,

og i vort Land har fremkaldt dyb Op-

hidselse og smertelig Bevægelse, vil —
den faste Overbevisning har jeg faaet i

disse tunge Dage — føre Hs. Majestæt

Kejseren til for Fremtiden ogsaa i private

Samtaler at iagttage den Tilbageholden-

hed, der er lige uundværlig i en ensartet

Politiks Interesse og for Kronens Autori-

tet. Hvis det ikke var saaledes, turde

hverken jeg eller nogen af mine Efter-

følgere overtage Ansvaret."

De tyske Rigsdagsmænd saa ikke klart,

at Rigskansleren „tog sin Tilflugt til

Offentligheden" nioci Kejseren, de forstod

ikke at benytte Biilows Tale, og Inter-

pellations-Debatten løb ud i det branden-

borgske Sand. De begyndte først at

fatte Situationen, da man erfarede, at

Rigskansleren ikke havde faaet noget

Svar paa sine Henvendelser til Kejseren

om en Audiens og havde søgt og faaet

afgjort Støtte baade hos det preussiske

Statsministerium og hos Forbundsraadet.

Det saa dog ud, som om Biilows Rigs-

kanslerdage var talte; men saa kom
Efterretningen om, at Kejseren — der ved

Krisens Begrundelse havde forladt Pots-

dam og havde begivet sig paa Rejse —
havde moret sig ypperligt ved Varieté-

forestillinger af ret lav Rang hos et af

de formentlige Rigskansleræmner, P'jast

Fiirstenberg, netop samme Dag, som
Biilow havde talt i Rigsdagen. Derved

voxede Stormen mod Kejseren til en

Orkan, men Kejseren holdt stadig Stand

og trøstede sig med „Folkets Hyldest".

Kejseren tilstod vel Rigskansleren en

Audiens, men stævnede ham „til Referat"

i Kiel, hvor Kejseren den 16. vilde over-

være Marinesoldaternes Edsaflæggelse.

Men saa greb Døden ind paa en Maade,

der greb Kejseren dybt. Midt under Fest-

lighederne paa FUrstenbergs Slot den 14.

November om Aftenen segnede Kejserens

Ven, Chefen for det kejserlige Militær-

kabinet, Grev Hiilsen-Håseler død om.

Kejseren j>egnede ned ved sin Vens

Dødsseng, rejste til Baden-Baden, hvor

han havde en Sammenkomst med Kejser-

inden og Enkestorhertuginden af Baden,

der synes uden Omsvøb at have for-

klaret ham Folkets sande Meninger.

Kejseren telegraferede til Biilow, at han

vilde komme til Berlin og modtage ham
den 17. om Formiddagen. Senere satte

Kejseren sin Rigskansler Stævne i Pots-

dam, og Biilow og hans Omgivelser

synes allerede at have begyndt at frygte

for et nyt Omslag. Men den Samtale,

som Fyrst Biilow den 1 7. havde med
Wilhelm II, og som varede syv Kvarter,

endte med Sejr for Rigskansleren. Ved

sin Tilbagekomst til Berlin kunde Biilow

tilstille „Reichsanzeiger" en officiel Med-

delelse om, at Kejseren havde erklæret,

„at han, uden at lade sig paavirke af

den offentlige Kritiks Overdrivelser, hvilke

han følte som en Uretfærdighed, ansaa

det for sin fornemste kejserlige Opgave

at skabe Fasthed i Rigets Politik ved

Bevarelse af deforfatningsmæssige Ansvarlig-

heder'", og at Kejseren derfor havde

billiget Rigskanslerens Udtalelser i Rigs-

dagen og forsikret ham om sin ved-

varende Tillid.

Det \"ar vel en Selvfølge, at en stor

Del af den tyske Presse erklærede, at

Biilows Meddelelse ikke bød tilstrække-
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lige ,. Garantier for Fremtiden". I Virke-

ligheden var den tyske Nation i det

Hele tilfreds med den ret uventede Løs-

ning paa Kejserkrisen, og denne Løsning

kunde da ogsaa kun opfattes som et

Tilbagetog fra Kejserens Side.

Man imødesaa selvfølgelig med stor

Spænding, hvorledes Kejser Wilhelm vilde

optræde ved den første officielle Festlig-

hed efter den saare mærkelige og inter-

essante Interview-Affære. Svaret fik man,

da Rigskansleren den 21. November over-

rakte Kejseren iManuskriptet til hans Tale,

og Kejseren oplæste Talen.

Kejser Wilhelm havde for første Gang

efter Bismarcks Fald fulgt dennes Raad

til Monarken om ikke at optræde offentligt

uden „ministerielle Beklædningsstykker."

Den offentlige Mening i Tyskland

har vundet en Sejr, hvis Betydning

Fremtiden maa vise. Paa den inter-

nationale Politiks Omraade vil Kejserens

forandrede Optræden, selv om den bliver

varig og bliver gennemført konsekvent,

næppe øve stor Virkning. De ledende

europæiske Statsmænd kendte ogsaa før

Offentliggørelsen af Kejser-Interviewet i

„Daily Telegraph" Wilhelm II's Sær-

karakter som Politiker: hans Mangel paa

Konsekvens, hans Optræden som Eng-

lænder overfor Englændere, som Ameri-

kaner overfor Amerikanere, som Fransk-

mand overfor Franskmænd, som „Søn

af Huset" i mere end eet Hjem. Denne
Optræden er et Udslag af Kejserens til-

talende personlige Egenskaber; han kan

være og er ofte en Charmeur. Men denne

Optræden har ikke andet med Politik at

bestille, end at de ikke-tyske Statsmænd

har lært at tage den med i deres Bereg-

ninger. Paa den beroer Kong Edwards

Entente- Politik. Denne Politik bliver

visselig ikke svækket ved „Daily Tele-

graph "s Artikel og ved dens Pen-

dant, den for „Century Magazine" be-

stemte Artikel, der er bleven undertrykt,

men røbes lidt efter lidt, og hvori For-

fatteren af den for Lord Roberts be-

stemte, men næppe benyttede Felttogsplan

optræder som en udpræget Modstander

af England. Men sit bedste Vaaben

mod sin Nevø, Kejsertelegrammet til den

engelske Dronning om Frankrigs og

Ruslands Forslag, har Kong Edward
længe haft, og han har sikkert allerede

for lang Tid siden benyttet dette Vaaben.

DET KEJSERLIGE DOBBELTDØDSFALD I ORIENTEN
Af Johannes Hoeck.

NOVEMBER Maaneds Midte bragte fra det

yderste Østen to fyrstelige Dødsbud-

skaber. Den umyndige Kejser Kicang-Hsu

af Kina og hans Tante, Regentinden, Enke-

kejserinde Tsu-Hsi, døde henholdsvis den

14de og den 15de. Kejseren blev omkring

37 Aar, og hans Tante paa det nærmeste

dobbelt saa gammel, 74.

To Mennesker er gaaede bort fra den po-

litiske Verdenscene — to Mennesker, hvis

Liv formede sig som Eventyr, vekslende mel-

lem den største Ophøjelse og den dybeste

Ydmygelse. Det var et sælsomt Tilfælde,

at de skulde følges ad i Døden — de To,

der i Livet stundom har bekæmpet hinanden

paa det heftigste.
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Som ganske ung kom den senere saa om-

talte Dame til Hoffet. Hun var af en for-

nem mantschurisk Slægt, højt begavet og

saare yndefuld. Kejser Hienfong blev be-

tagen af hende, og hun indlemmedes iblandt

Skaren af kejserlige Elskerinder. Hun fødte

ham i 1855 en Søn og fik derefter tillagt

Rang med Konkubiner af anden Klasse, og

hun blev senere „vestlig" Kejserinde. Kejser

Hienfongs Første-Hustru var barnløs, og hen-

des Liv har sikkert derfor været rigt paa

Ydmygelser, Spot og Haan. I 1861 døde

Hienfong, og hans seksaarige Søn med Tsu-

Hsi blev da Kejser under Navnet Tung-Tschih.

Under et Formynderskab, hvori ogsaa den

vestlige Kejserinde havde Sæde, besteg han

Tronen. I 187 3 blev han myndig, men

døde allerede 187 5 af Kopper — og barnløs.

Dette sidste var maaske det tungeste Slag

for Moderen , og den døde Ynglinge-Kejsers

ganske unge Hustru
,

paa hvem Barnløshe-

dens Skam hvilede, berøvede sig Livet.

Det syntes nu et Øjeblik, som om Tøjlerne

vilde glide ud af Tsu-Hsi's Hænder. For

Loddet skulde afgøre, hvem iblandt den af-

døde Kejsers nærmeste Slægt Herskermagten

skulde tilfalde. Kan hænde Loddet ikke var

blindt, da det faldt paa Tsu-Hsi's afdøde

Ægtefælles kødelige Nevø, som blev Kejser

under Navnet Kwang-Hsu, endnu kun et

Barn paa knap fire Aar. Og Tsu-Hsi blev

selv et indflydelsesrigt Medlem af Regent-

skabet.

Tsu-Hsi var jo som ganske ung kommen

til at staa Tronen nær og netop i en blodig

Ufredens Tid, da Riget ved Taiping Oprøret

faktisk var sprængt og næsten opløst. Den-

gang sad hendes egen Søn jo paa Tronen,

dengang maatte hun gaa med til at bede

Vestens forhadte Barbarer hjælpe med at

pacificere Mellemkina, der allerede halvvejs

var lagt øde med henimod halvanden Mil-

lion Mennesker gjorte til Invalider eller døde.

Og hun havde forinden oplevet den euro-

pæiske Erobring af Peking i 1860. Hun

havde været med til at undfange det tro-

løse Overfald paa europæiske Tropper, og

hun havde oplevet den utilgivelig raa og

hensynsløse Hævn, Europæerne tog ved Som-

merpaladsets Plyndring og Brand ! Jo , hun

havde Erfaring, hun ejede Energi og Had.

Men der var ogsaa blidere Følelser i denne

ejendommelige Kvinde , som i Kina kaldes

„den store, onde Dame". Hun viste Hen-

givenhed for sine Venner. Iblandt dem var

den fornemste Halvmand blandt det kejser-

lige Harems tre Tusinde Eunuker. I de 47

Aar, Tsu-Hsi var Enke, raadførte hun sig

næsten altid hemmeligt med ham i vigtigere

Spørgsmaal. Naturligvis har dette givet An-

ledning til Rygter om, at den paagældendes

Umanddiggørelse i sin Tid ikke har været

fuldkommen. Indtil Døden har dette Venskab

holdt sig; navnlig vides det, at Kejserinden

nu i de sidste Aar var fortvivlet over, at

hendes meget gamle, intime Ven pludselig

var bleven over al Maade forfalden til Opi-

um — - netop en Last, hun selv med alle

mulige Midler vilde have bekæmpet i Folket.

Der vil formodentlig hengaa lange Tider,

før dette ejendommelige Stykke Romantik

bliver fuldt opklaret. Det er jo gammel

Tradition, at de kejserlige Historiografers

daglige Optegnelser — der i Arkiverne maga-

sineres Blad paa Blad i Hundreder af Aar

— først offentliggøres efter et helt Dynastis

Fratræden eller Fald, fordi man ræsonnerede

som saa, at en Offentliggørelse, mens de vedkom-

mende Kejsere levede, kun vilde føre til uværdig

Smiger. Allerede den store Laotze, der selv

var kejserlig Arkivar, indsaa dette, da denne

Menneskekærlighedens Profet 500 Aar f. Kr.

Fødsel i Slutningskapitlet af „Dao-te-Djing"

i hine fjerne Tiders sælsomme Lapidarstil og

kunstige symmetriske Vers bl. a. siger: „Sin

yen bu mei - - mei yen bu sin" (Sande

Ord har jeg talt, ikke smigrende — thi

smigrende Ord er ikke sande).

Det Barn, som under Herskernavnet Kwang-

Hsu besteg Tronen, var sart i Ydre og spin-
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kel af Vækst, men havde store smukke, me-

lankolske Øjne. Barnekejseren blev straks

bogstavelig talt spærret helt af for Omver-

denen. For nu foregik jo Forberedelsen til

hans store Kald. Han skulde blive den

Viseste af de Vise, saaledes som Kungfutze

kræver det. Han skulde føle sig som

„Tien-tse" (Himlens Søn), men tillige ikke

glemme, hvad der ogsaa staar i hans Titel:

at han kun er „gua yin" (et forkrænkeligt

Menneske). Man har Indtrykket af, at han

blev ganske overanstrængt med klassiske

Lærdomme.

I 1889 blev Kwang-Hsu myndig, og Enke-

kejserinden gav ham til Hustru sin kødelige

Niece, en Dame af Slægten Ye-ho-na-la, der

skal ligne hende selv i Ydre men langt fra

i Aand og Sind. Kejseren skal have elsket

sin Gemalinde — men hun fødte ham ingen

Børn. Man gav ham Elskerinder, men han

gæstede ikke deres Blomsterleje. Og han

krænkede derved disse Damers ofte fornemme

og indflydelsesrige Slægt. For anden Gang

og i umiddelbar Rækkefølge havde det mant-

schuriske Herskerhus altsaa barnløse Kejsere.

Saadant maatte være en Straf fra Himlen,

fordi Kejserhuset begunstigede de fremmede

Barbarer, der fik Lov til at anlægge Tele-

grafledninger og bygge Jærnbaner. Ja, en

af den unge Kejsers første Regeringshand-

linger var endog at underskrive et Edikt

om Aabningen af en kejserlig kinesisk Stats-

bane, ganske vist kun en lille Strækning

(fra Tongku til Shanhaikwan, ca. 1 5 danske

Mil), og Europæere fik hist og her Konces-

sion paa Minedrift; de foruroligede den far-

lige „Jorddrage" i dens Hvile dybt under

Mulde, og den vilde utvivlsomt hævne sig

paa mangfoldig Vis. For det stod jo i

dens Magt at sende Millioner af onde Aan-

der ud over Menneskeheden.

I 1885, endnu i Kejserens Umyndigheds-

tid, havde man haft Konflikten med Frankrig,

der endte ydmygende for Kina, i 1894 kom

Krigen med Japan, der kastede det grelleste

Lys paa Magtforholdene i Østasien. Japan

havde ført Beviset for, at de Gule kunde

tilegne sig de europæiske Kulturformer. Den

trætte, overanstrængte Yngling paa Tronen

indsaa nu, i hvor høj Grad Kina trængte

til Reformer. Han omgav sig med meget

radikale curopæervenlige Raadgivere.

Det er i April-Heftet af nærværende Tids-

skrift udførligere skildret, hvorledes nu de

reaktionære Elementer samles om Kejserinde

Tsu-Hsi, hvorledes denne kloge Dame, der

tildels selv er reformvenlig, længe forholder

sig passiv, men endelig gennem Vicekong

Yung-lu og General Yuan-Shi-Kai faar Un-

derretning om, at Kejserens øverste Raad-

giver, den lærde og højtbegavede Kang-Yti-

Wei, havde planlagt et Attentat imod hendes

Person — fremdeles hvorledes hun saa fore-

tog Statskupet af September 1898, ved hvil-

ket Kwang-Hsu „frivilligt" stillede sig under

hendes Formynderskab paany, mens Kejse-

rens Raadgivere fængsledes og halshuggedes

uden forudgaaende Retsforfølgning. Kun

selve Hovedmanden, Kang-Yu-Wei. var det

lykkedes at flygte.

Nu trak imidlertid et andet Uvejr op over

Kina. Tyskland havde til sig fremtvunget

Kiaotschous Afstaaelse, Rusland Port Arthurs

og Dalnys, England Wei-hai-weis og Kaw-

loons, Frankrig Kwang-Chows — altsaa man

var ved at dele Kina, syntes det en Tid

lang. F,n stor Del af Offentligheden troede

for ramme Alvor paa, at saadant overhove-

det var muligt. Og i Kina opstod selv i

de mest dannede Kredse en formelig Panik.

Li-Ping-Heng, hvis Afskedigelse som Gu-

vernør i Shantung-Provinsen Tyskland havde

fremtvunget, hævnede sig vældigt ved at

lægge Grunden til Boxerbevægelsen. Tilmed

paa en fuldstændig hæderlig Maade. Hans

frivillige patriotiske Forening („I-ho-tuan")

var af religiøs og national Art; han kunde

ikke gøre ved, at den senere blev til en

Bølge af fraadende Pøbel, der truede med
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at lægge store Dele af Kina øde og feje

Dynastiet ud i Ørkenen.

Dynastiet var ogsaa sikkert blevet styrtet,

om ikke der i Kinas alier mest betrængte

Stund havde rejst sig en enkelt Mand, for

anden Gang, paany ragende kæmpehøjt op

over alt det det frygtsomme Folk : Yuan-Shi-

Kai! Han stillede Stormen, ganske vist ved

at udgyde meget Blod, men han skabte der-

efter behændigt Spirer til Forstaaelse mellem

Østen og Vesten. For han havde alle Eu-

ropæeres Tillid.

Det vil erindres, at det reaktionære Parti

med Prins Tuan i Spidsen fik Overtaget i

1900, den tyske Gesandt, Friherre v. Ketteler

myrdedes paa Regeringens Befaling. Krigen

med Europa begyndte, de Allieredes Tropper

besatte Nordkinas vigtigste Stæder, deriblandt

Tientsin og Peking, Hoffet flygtede til Sin-

ganfu. Efter Freden sendtes Prins Tschun,

der nu er Regent, til Berlin for at beklage

Mordet paa Ketteler, og Yuan-Shi-Kai fik

efter Li Hung Changs Død (i 1901) den

overvejende Indflydelse.

Det var Reformbevægelsen under Kwang-

Hsu, der først skulde koge over, før Yuan-

Shi-Kai kunde begynde sit sindigere, solidere

Værk. Nu kom i de følgende Aar Slag i

Slag de store Edikter: Løftet om en Kon-

stitution, Dannelsen af en grundlovgivende

Rigsforsamling med den unge Prins Pu-Lun

som Præsident, Pryglestraffens Ophævelse,

Indførelsen af et offentlig Skolevæsen, Ediktet

om det gradvise Ophør af Dyrkning og Ind-

førsel af Opium, Rygesalonernes Lukning, Skridt

til Guldmøntfodens Indførelse, det lærde Exa-

mensvæsens Ændring saaledes, at Krav om

Kendskab til de gamle Klassikere nedsættes

til et Minimum, og Undervisning i Vestens

moderne Videnskaber træder i Stedet.

Om den afdøde Kejser som Privatmand

vides kun lidt. Han tilbragte megen Tid

med Læsning og interesserede sig i betydelig

Grad for Kristendommen. Enkekejserinden gav

sig ligefrem af med statsretslige Studier, men

havde desuden mange Smaatalenter, saaledes

bl. a. for Malerkunst. Efter Boxerkrigen blev

Hoffet betydelig mindre exklusivt; Regentinden

indbød da ogsaa jevnligt de fremmede Ge-

sandters Damer; flere af disse gav hun For-

æringer i Form af Billeder, hun selv havde

malet. Alle europæiske Damer var over-

raskede og blændede af den Elskværdighed

hun viste, en Optr£&den, der i saa ringe

Grad svarede til de Forestillinger, man havde

gjort sig om „den store, onde Dame".

Som før omtalt er der imidlertid meget i

de sidste Decenniers Historie, som ikke er

blevet Offentligheden bekendt. Det findes

endnu hos Historiograferne, efter den gamle

Regel først modent til Offentliggørelse med

dette Dynastis Fald! Tiden vil dog utvivl-

somt ogsaa nok ændre dette Forhold, ikke

mindst da Kinas indfødte Presse er i rivende

Udvikling.
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Danske Spindeldyr-Arler.

SPINDELDYR-LIV

Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN,

DER er dem, som nærer Blaat, Sort og Hvidt i mangfoldige Nuancer,

den allerstørste Afsky Blandinger og Aftegn. Der er, for at nævne

for Spindeldyr; de føler et et Exempel, i Jylland fundet en Art, som

stærkt Ubehag blot ved at

se dem, og de taber gan-

ske Besindelsen, hvis et af

dem løber op ad deres

Klæder.

Aldrig har jeg kunnet af-

sky Spindeldyrene. I mine

spæde Barneaar fandt jeg dem, saaledes

som de levede i Staldene og paa Lofterne

eller i et og andet Værelses Kroge, at

er sort med en glimrende Beklædning af

Guldhaar og 5 fine, bagtil sammenskraa-

nende røde Længdestriber — det vil sige,

saaledes ser Hannen ud, Hunnen er paa sin

Vis langtfra mindre skøn, og der lader sig

overalt i Landet finde særdeles smukt far-

vede Spindlere.

Og saa er der Spindet! For mig er det

iblandt det, der under Ens Færden derude,

hvor man glemmer Menneskene og deres

være æventyrligt tiltrækkende. De syntes Travlhed, lægger Poesiens Glans over, hvad

mig kunstige Tæppevævere, vagtsomme Jæ-

gere og —• trofaste Mødre. Og ude paa

Markerne og i Skoven, ja allevegne, hvor

jeg dengang og senere traf dem, gav de

Næring for Tanke og Følelse. En Gaade

man ser, og lokker Tanken fremad mod en

Forstaaelse af Videnskabens daarende Pragt.

Jeg mindes blandt de største Skønheds-

indtryk, der blev baaret ind i min Sjæl,

hvad jeg paa tidlige Efteraarsmorgener saa

var de mig i Mangt og Meget, og en Skøn- af Spindeldyrenes Vævekunst, det være sig

hedens Aabenbaring tillige. Mangen En ved Aaen eller paa Marken eller andetsteds,

tror, at et Spindeldyr er graat, — bare Jeg husker blandt de mange en Morgen-

Graat i Graat skulde der være at se paa

det. Ja man læser i Bøger om den slunkne

og lumske, graa Edderkop; men læs selve

Naturen og Du vil se noget ganske Andet!

I Klitten og i Lyngen, inde i den vejrbidte

stund paa en Kirkegaard: Præstegaarden

— fordum Peder Syvs Domicil — til den

ene Side, Skolen til den anden, og omme

bag Træerne den Lysning, der forkyndte den

nære Solopgang. Den hvide Kirkemurs

Plantage eller ude i den tætte Løvskov, paa Laage knirkede, da jeg lukkede den op, og

de bugnende Marker og de vaade Enge, paa Haanden blev vaad af Klinkens drivende

Kirkegaarden og i }^aven — allevegne er Dug. Saa stod jeg mellem Gravene, —
der Spindeldyr at finde, hver med sine Far- ikke en Lyd var der at høre, men hver

ver og Former: Rødt og Gult, Grønt og Bu^k og hvert Træ, hver Krans og hvert
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Korsspindelens

ene Giftredskab.

Kors Stod indvævet i dugperlende Traade.

Kantstillede Hjulnet og vandrette Luftbroer

stod som deiligt Arkitekturarbeide mellem

Blade og Blomster, og den

dæmrende Morgens Hem-

melighedsfuldhed forhøiede

om muligt Tryllebilledcts

mægtige Virkning.

Det var Korsspindlcre,

der i Nattens Løb havde

omdannet den hele Kirke-

gaard. Edderkopper kalder

Folk dem ; men det er et

grimt Ord, et Ord, der

svarer til Manges Vrang-

forestillinger om disse Dyrs

A'Kioen. C Haarvæxt. store Giftighed. Ganske vist

"^^GmTrlTn.
sidder der fortil paa Dyret

to hule Kroge, hvorfra der

kan udgydes „Edder"; men de bruges kun

til at lamme Fluer og andre Smaadyr med

;

gennem Menneskets Hud kan vore hjemlige

Dyrs Giftkroge neppe trænge. J'andSp'md-

lere har bidt mig flere Gange (og de er

vore kraftigste Spindeldyr), men aldrig har

jeg haft Men deraf. Ikke engang de beryg-

tede italienske Taranteler kan volde alvorlig

Fortræd, men iøvrigt kan Troperne nok op-

vise Former, der virkelig svarer til Edder-

koppenavnet.

Navnet Spindeldyr er gammelt; de brede

Befolkningslag bruger det ikke, men i den

senere Tid er det et enkelt Sted bragt stærkt

i Forgrunden, og det fortjener, at man over-

alt yder det sin Anerkendelse, thi det peger

paa en Eiendommelighed, der er iøinesprin-

gende og som har umiddelbar Indflydelse

beundret det! Men hvor Mange af os har

gjort Erfaringer med Hensyn til Dyrets

„Edder"! Og saa har vi jo desuden del-

vist godkendt Spindelnavnet; vi siger jo alle-

sammen Spindelvæv, ikke Edderkoppevæv.

Korsspindlerne har faaet deres Xavn efter

de af Kroppens Farve-

pletter, der (med I idt

god Villie) kan siges

at danne et Kors.

Hvad der ellers, naar

man ser Dyrene, falder

mest i Øinene, er den

hos Hunnerne, saa væl- Korsspindei. Hun. LiUe

, . r> , , , Forkrop. Herpaa ses (del-
dige Bagkrop og de Ian-

^,,^„ Mundfedderne og de

ge, tynde Ben. Spinde- s lange Kropfodder. stor

,
Bagkrop. Herpaa skimtes

vorterne kan man, naar ,. .,,c * ,' (bagtil) Spindevorterne og

man gør sig lidt Uleilig- (fortil) Korset,

hed, skimte bagtil. Giftkrogene fortil. Øinene

er det en Del vanskeligere at faa Syn for.

De sidder helt fortil, og der er 8. De har,

ligesom vore Øine, (ilaslegeme, Linse og

Hornhinde, hvilket det imidlertid er Ana-

tomens Sag at paavise: vi Andre lægger blot

Mærke til, at de hos de forskellige Arter

er grupperede paa hver sin Maade. Derved

bliver de for Zoologen vigtige som Skelne-

mærker mellem Arterne, — vi har i Dan-

mark ikke mindre end 300, saa det er en

hel Videnskab at faa lært dem alle at kende.

Nok saa overraskende som disse Gruppers

Forskelligheder virker dog vist Synet af

Spindeldyrets „Fødder'", de yderste Ben-

Ender. Ser man paa dem under en stærk

Forstørrelse, er det ikke alene Haarvæxten,

der forbauser — Haar tager sig altid, synes

jeg, mærkeligt imponerende ud, naar de ses

/\ f^ Øk^
Forreste Del af 4 danske Spindeldyrarter.

<( Hjulspinder, b Tæppespinder, c og </ Rerspindere.

paa Menneskene. Har vi ikke Alle enten gennem et godt Forstørrelsesglas — , men

rørt ved et Spind eller dog set, ja endog det er to andre Forhold, der særlig vækker
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Danske Spindeldyr-Artcr.

Interessen. For det Første kan Haarene

være grenede, og for det Andet sidder der

yderst ude paa Foden nogle stærke kam-

formede Kløer. De kan bevæges indad mod

den øvrige Del af Foden og de bruges, naar

Dyret spinder, saaledes, at det ved deres

Hjælp kan holde Rede paa de mange Traade,

hvoraf Nettet laves. Til Spindeevnen knyt-

ter sig nogle af de allerinteressanteste For-

hold i Spindeldyrenes Liv. De er dygtige

Vævere, siger man. Nuvel, men man kunde

lige saa godt kalde dem Ingenieurer, thi det

ser ud, som om de havde lært Mathematik

og forstod at anvende denne Videnskab i

det praktiske Liv, baade naar det gælder at

bygge en Rede, et Fangenet eller en Bro,

og naar det dreier sig om at faa bundet et

fanget Dyr forsvarligt eller at lave sig et

Nedfiringsapparat, ved hvis Hjælp Dyret

hurtigt kan tlygte for en overlegen Fjende

eller sikre sig mod Følgerne af et Fald. At

Spindet endogsaa kan gøre Dyret til Luft-

skipper, er kendt

nok. Inde i Bag-

kroppen lindes

der Kirtler, som

afsondrer en

klæbrig Vædske.

Denne kan tryk-

kes ud gennem

Spindevorternes

mange Smaahul-

ler — ofte er

der Hundreder.

Har en Kors-

spindel fundet

et Sted, hvor

den mener, den kan bo i Ro og Mag, og

hvor der er Udsigt til god Jagt, begynder

Spidsen af en Fod.

a b c d: De kamformedc Kløer.

se: Haarvæ.xten.

Nogle af Haarene er grenede.

:Å

den at lave sig et Fangnet. Den trykker

Spindevædsken ud og klæber den fast til et

Underlag
; lad os her antage, at Jagtstedet er

en Busk, saa bliver Underlaget et eller

andet bekvemt Punkt paa en Gren. Der-

næst lader den sig falde, samtidig med, at

den spinder Traaden længere. Svævende

frit i Luften føler den sig for, og den hel-

mer ikke, før den har fundet et bekvemt

Fasthæftningspunkt. Her gør den saa Traa-

den fast, og dermed har den opnaaet at faa

en Forbindelseslinie mellem to undertiden

ret langt fra hinanden værende Grene. Nu
løber den flere Gange spin-

dende op og ned ad Traa-

den, og saaledes danner

den efterhaanden et meget

stærkt Tov, sammenspun-

det af mange Traade. Paa

lignende Maade faar den

dannet andre, der bliver

de yderste Grænser for

Fangnettet. Ved at trække Diagonaler —
eller Radier, om man vil, faar den omsider

sit Arbeide saa vidt færdigt, at den kan

begynde paa at lave Spiraltraaden , og

Nettet staar nu parat til Funktion. For ret

at gøre det holdbart, danner den Traade, der

i forskellige Retninger — hvilke det er, af-

hænger af de stedlige Forhold — gaar fra

Nettet hen til faste Støttepunkter i Nabo-

laget, ofte adskillige Decimetre borte.

Enhver kan faa Leilighed til at undersøge

disse skønne Net. Paa Assistents Kirke-

gaard gjorde jeg i flere Aar Iagttagelser

over dem, og jeg maa antage, at ogsaa

Kjøbenhavns andre Kirkegaarde er gode Ob-

servationssteder. Paa Landet vil Enhver let

finde vel egnede Lokaliteter. Trykker man

Spindevorter.
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Fingeren mod en af de afstivende Traade,

vil man kunne trænge den flere Centimetre

udenfor den Retning, Dyret har givet den;

Traaden er elastisk, og den klæber slet ikke

fast ved Fingeren. Det siger sig selv, at

man maa trykke med en vis F'orsigtighed,

thi med det efter Spindeldyrforhold uendelige

Maa' af Kraft, et Menneske besidder, er det

selvfølgelig en smal Sag at rive Traaden

over, hvis man vil have den over.

Man kan ogsaa se Smaadyr sidde paa

Afstivertraadene, uden at de bliver hæn-

gende, men kommer de til selve Hjulvævets

Traade, bliver de strax fangede. Trykker

man Fingeren mod disse Traade, bemærker

man, at de klæber sig fast til Fingeren, og

tager man den forsigtigt tilbage, følger

Traaden med, gør man det mindre forsig-

tigt, rives Spindet let itu. Betragter man

nu nøie de Slags Traade, man har experi-

menteret med, ser man, at den sidste Slags

adskiller sig fra den første derved, at de er

forsynede med en Mængde klare, klæbrige

Draaber. Dyret forstaar altsaa at spinde

Traade af forskelligt Udseende og med for-

skellige Egenskaber, idet det indretter sig

efter den Brug, der skal gøres af Traadene.

Undertiden ser man en Han, der har fun-

det en Hun, den ønsker til Mage, bygge

sig en Luftbro fra sit eget Spind over til

hendes; men det er ikke saa lige en Sag at

indlede en Forbindelse med hende, thi Han-

nen er betydeligt mindre og svagere end

To Korsspindlere, der gaar hinanden i Mode.
Den store er Hunnen.

Hunnen, og han har al mulig Respekt for

hendes Giftkroge. En skønne Dag vover han

dog Forsøget,

vandrer over

til den præg-

tige Huns sto-

re Hjulvæv og

betræder det

dristigt. Han

ved, hvor Eicr-

inden er at

finde: Efter al-

mindelig Spin-

deldyrmaner

sidder hun i

Vævets Cen-

trum og lurer

paa Bytte, og s^^;^
didhen retter ~I3^|

han sin Gang.

Skulde en Flue

flyve mod Net-

tet, er det tæn-

keligt, at den

kunde flagre

sig fri, den

gør i hvert Fald, hvad den kan, og for at

hindre den i at undfly, griber Eieren, saa

snart den mærker de ved Huens Sprællen

fremkaldte Rystelser, fat i Traadene og sæt-

ter dem i svingende Bevægelser. Derved vil

den opnaa, at det størst mulige Antal klæ-

bende Draaber kommer i Berøring med Fluen,

saa at den holdes bedre og bedre fast. Der-

paa iler Spindelen hen til Fluen, indspinder

den i en Mængde Traade, som den

spinder med stor Hastighed, og er nu

parat til at udsuge sin Fange.

Findes Hunnen saaledes beskæftiget,

maa Hannen gaa sin Vej, — der bliver

ikke Noget af Forbindelsen, thi Hunnen

har Andet at tænke paa. Det kan for-

resten ogsaa hænde, at han maa gaa

igen, selv om Hunnen ikke er beskæf-

tiget ; thi maaske ønsker . hun kort og

godt aldeles ikke at indlade sig med

Andet end sine egne Betragtninger, — et

Spind, lavet al en Korsspindel.

a - i tT lavet ferst. Dernæst felger

a y og y—z, saa e—/ Og de andre

Radier. Endelig følger Spiralen n—<»—A

og saa videre. Billedet mangler nogle

Traade inde i Spiralen.
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ønske, jeg udmærket godt kan forstaa

og har al Sympathi for. I saa Fald er

Hannen vis paa at blive afvist paa den

eftertrykkeligste Maade. Herpaa er han

imidlertid forberedt: I samme Nu, som han

mærker, at han er uvelkommen, lader han

sig falde, idet han ved en Sikkerhedstraad

firer sig ned fra Nettet og flygter længst

muligt bort fra Vævets stærke Behersker.

Det er muligt, at han flere Gange nærmer

sig Hunnen, uden at hun tager Notits af

ham; men dersom hun vil indlade sig med

ham, er Bekendtskabet forøvrigt hurtig

gjort. Det ophæves imidlertid lige saa plud-

seligt igen; det er, som om Hunnen fortry-

der, at hun har indladt sig med Nogen, og

ofte maa Hannen derfor skyndsomst og i

Unaade fjerne sig, ja det hænder til Tider,

at han risikerer Livet, hvis han forbliver i

Hunnens Nærhed. Hun overmander ham i

hvert Fald med Lethed, hvis det behager

hende, udsuger hver eneste Bloddraabe af

hans arme Krop og hænger saa hans slunkne

Rester op i en Traad for alle Vinde — saa

kan de hænge der til Skræk og Advarsel

for dem, der overhovedet vil lade sig ad-

vare. Og ikke maa man tro, at hun er

blidere stemt mod en af sit eget Køn, der

kommer hende for nær. Man har Exempel

paa, at den ene, ved et Ulykkestilfælde

Attus-Reder.

kunde man jo sige, er kommen til at spad-

sere paa den andens Vei, og at de da har

mødt hinanden. I Regelen ender det med.

at den svageste af dem maa lade Livet.

Selskabelighed er som oftest ikke Spindlernes

stærke Side, og har de ladet sig forlede til

for en stakket Stund at hen-

give sig dertil, saa kommer

den blodige Hævn, og den

stærkeste bliver tilbage som

Eneboer.

Fra den ene Dyre-Arts

Adfærd tør man dog ikke

uden videre slutte sig til

den andens. Der findes saa- Micrommata-Reder.

ledes i de høie Planter, som voxer ved Vand,

et lille Spindeldyr, hvis Hunner bygger sig

rundagtige Reder, hvori de gemmer Æggene.

Man kan se dem byggede kolonivis, saa at

den ene Rede støtter den anden, og de

mange Støttetraade, der trækkes fra og til

Plantens Stængler og Stilke, kommer hele

Kolonien tilgode (Attus-Reder).

Spindeldyr-Æggenes Antal er noget for-

skelligt, men de kan i hvert Fald ofte tæl-

les i Hundredvis. Det er ganske morsomt

at se Ungerne, naar de er myldrede frem.

I Begyndelsen holder de sig som gode Sø-

skende tæt samlede ; men efterhaanden maa

de jo spredes. De er, ligesom Hundehvalpe,

mere kluntede end Forældrene, og det er,

som om de føler sig lidt generede ved, at

deres Skind er lidt for stort til dem. Det

slaar ligefrem Folder. I Løbet af Sommeren

skifter Ungerne Hud en tre til fire Gange,

— slaas gør de efter Noder og æde hin-

anden gør de som Kannibaler, efterhaanden

som de voxer, og dermed har saa de hel-

digste naaet den voxne Alder.

Man kan hos mange Spindeldyr ligesom

hos Fugle godt se Forskel paa de Unges

Byggearbeider og de Ældres. De Unge hol-

der sig lavere nede ved Jorden med deres

Spind og gør ikke dette nær saa omfattende

som de Ældre.

Jylland er, med Hensyn til Spindeldyr-

studiet som i saa mange andre Henseender,

en saare værdifuld Landsdel. Skjult i Klit-
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Chiracanthium-

Rede.

terne og i Lyngen rører der sig et Dyreliv,

der sandelig ikke er mindre interessant end

det, man iagttager blandt de store, for Alle

synlige Dyr, og nogle af de eiendommeligstc

Spind kan man se i Lyng-

toppene. Hyppigt er det

f. P^x. at se de smaa hvide

Klokker, der kan ligne hæn-

gende Blomster men er

Micrommatahunnens Reder.

Nedentil er de omhyggeligt

tillukkede med et Laag, der

skal hindre Uvedkommende

i at komme ind i Barne-

kammeret.

Paa en helt anden Maade

laver Chiracanhtium sin Bo-

lig: Topskuddene af en Lyng-

plante snøres ved Styrkeliner

ind imod hinanden og danner derved en for-

trinlig Støtte for Spindet, der iøvrig i For-

veien er ret stærkt.

Den forholdsvise Seighed, som findes navn-

lig i det Spind, der

er bestemt til at be-

skytte Æggene, har for-

længst bragt En og

Anden til at tænke,

om man ikke skulde

kunne lave Silke af

dette Spind ligesom af

Silkesommerfuglelar-

vens, og virkelig lader

det sig gøre. For over

100 Aar siden lavede

man i Frankrig som

Prøvearbeider baade

Handsker og Strøm-

per af Spindelvæv,

men Sagen døde hur-

tigt ben, efter at en

Fabrik, den berømte

Reaumur fik dannet,

strax maatte indstille

sin Virksomhed paa

Grund af, at man ikke kunde skaffe Dyrene

passende Foder og i det hele gode Livs-

forhold, og der bliver nu neppc nogensinde

Tale om for Alvor at fremstille Klædnings-

stoffer af Spindelvæv. Hvad der har sin

Berettigelse som Kuriosum, kan ganske vist,

det er der Excmpler nok paa, efterhaanden

udvikle sig til at faa Gyldighed som Nød-
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Vandspindlere.

Et Par gaar paa Aakandebladene, en paa selve Vandoverfladen, en er i Færd med at dykke ned

til Dykkerklokkerne, i hvilke to andre i Forveien har gemt sig.

I andre Jordstrøg tindes der større Arter, og maa Laaget jo løftes, og det røber da let,

Gangene kan følgelig dér lettere findes. Naar hvor Indgangen er.

det Laag, der lukker for Hulen, er tillukket, De allermærkeligste Spind er dog maaske

kan det være vanskeligt nok at skelne fra Vandspindlernes. Jeg husker endnu fra

den omliggende Jord; men vil Dyret ud, mine Drengeaar, hvor morsomt det var at
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jage efter en Vandspindel. Naar Hvirvlerne

tumlede svømmende afsted hen over Vand-

fladen og Damtægen kom gaaende eller

løbende, som om Vandet var et Stuegulv, ja

saa var der ikke noget usædvanligt at se;

men det kunde ske lige med Et, at der ud

fra Bredden kom farende et vældig stort Spin-

deldyr, som en lille Hasselnød med Ben paa.

Der var intet forunderligt i, at det kunde

gaa paa Aakandens eller Andemadens

Blade, men det saa unegtelig mærkeligt ud,

at ogsaa for dette store Dyr var Vandfladen

som et Gulv, saa sikkert at gaa paa som

Landjorden var for mig. Men jagede man

efter den, viste den, at den kun brugte Fla-

den som Gulv saa længe, det behagede den,

— med Et kunde den bryde gennem Gulvet

og forsvinde under det. I saa Fald blev

den omgivet af et sølvglinsende Hylster, og

snart var den forsvundet og udenfor alle

Efterstræbelsers Rækkevidde.

Det mærkeligste ved , hvad der hænder,

naar Vandspindelen dykker, er, at den i sit

Haarlag kan fastholde en Lufthinde . føre

denne med sig ned under Vandet og følge-

lig vedblive at aande dernede. Det er denne

Luft, der giver den det sølvglinsende Ud-

seende. Paa beskyttede Steder har den des-

uden lavet sig Dykkerklokker, i hvilke den

kan indlade den medbragte Luft, og i denne

Klokke kan den sidde saa længe, den har

Lyst. Hernede sidder den paa Lur som en

Kat. Hvad der af passende Vildt kommer

forbi Boligen, bliver anfaldet, slæbt indenfor

og spist. Sine Æg derimod har Vandspin-

delen i en anden Bolig, som den bygger

helt oppe mod Vandets Overflade f. Ex. i

Andemadplanterne. Her sidder Moderen og

vogter Æggene, og her bor de smaa nøgne

Unger, indtil de har faaet Haar. Før tør

de nemlig ikke svømme om i Vandet, thi

de vilde i nøgen Tilstand ikke kunne med-

føre Luft og vilde altsaa drukne.

Kun siden 17 36 har man kendt Vand-

spindelens Klokkespind, de unddrager sig jo

overmaade let al Iagttagelse; derimod har

man alle Dage kendt „Flyvende Sommer".

Om Efteraaret, paa smukke Dage med en

let Brise, sætter visse Spindeldyr sig paa

Grenspidser og lignende Steder, vender Ho-

vedet mod Vinden , udsprøiter deres Spind,

saa at det af Vinden føres langt bagud,

giver omsider slip med Fødderne og følger

saa med den lange Spindelvævstraad , der

svæver sagte hen over Landet. Paa denne

Maade føres Dyrene, uagtet de ikke har

Flyveredskaber, milevidt omkring. Spindet

med Dyrene paa kaldes „Flyvende Sommer",

men ikke altid har man villet indrømme, at

det dannes som her er sagt. Man har jo

ofte det vSærsyn , at Folk vil tænke sig til,

hvad der kun kan læres gennem Iagttagelse

og Erfaring. Derfor undrer det En ikke at

høre, at ligesom man i sin Tid troede, at

naar raadne Skyer faldt ned paa Jorden,

blev de til Lemminger, saa troede man og-

saa saadan Noget som, at „den flyvende

Sommer" var Luftens limagtige Uddunst-

ninger ! En mærkelig; Blanding af Iagttagelse og

Fantasi frembyder Quatremere- Disjon vals Ara-

neologie, et Arbejde, han afsluttede i For-

aaret 1797. Det har en mærkelig Forhistorie:

Han sad fangen i Holland og her gik det

ham som saa mange andre Fanger : I En-

somheden blev han Ven med de Spindlere,

der boede i Krogene. Vi kender jo Alle

Husspindlernes trekantede Væv, men de Fær-

reste af os finder paa at undersøge dem og

deres lille Beboer nærmere. Quatremere havde

Tid nok, og han gav sig i sin Celle til at

studere alt, hvad de smaa Dyr tog sig for.

Derved kom han til den Anskuelse, at de i

høi Grad rettede sig efter Veiriiget og det

paa en saadan Maade, at man ved disse

Dyrs Hjælp kunde forudsige , hvorledes Vei-

ret vilde blive. Paa den Tid var Pichegru

trængt ind i Landet, men han kunde ikke

rykke fremad, thi de mange Flodarme og

Kanaler standsede ham. Da sendte Quatre-

mere-Disjonval ham en Meddelelse om, at
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der vilde komme en overmaade stærk

langvarig Frost, saa at denne vilde

Is over Vandene; Pichegru vilde derfor kun

have at vente lidt, saa skulde Forholdene

blive saaledes, at han kunde komme frem

overalt; for Meddelelsens Rigtighed borgede

Spindlernes Adfærd. Pichegru rettede sig

efter Meddelelsen og blev derved absolut

Sejrherre i Krigen. Hans Redningsmand blev

nu frelst for at vansmægte i Fængselet, og

han udgav efter at være vendt hjem til

Paris sin Araneologie o: Læren om Spindel-

dyrene. Han betragter disse som Thermo-

metre, Barometre, Hygrometre og Eudiometre

o. s. V. og gør i det Hele Spindeldyrene til

sande Afguder, idet han tiltror dem snart

sagt al mulig Nyttevirkning for Mennesket.

At Dyr, der i høieste Grad er afhængige

af Vejr og Vind, ogsaa er ømtaalelige over-

for Atmosfærens Forandringer, saa at man

Spindeldijr-Liu

og desangaaende kan lære at slutte sig til Mangt

og Meget, naar man studerer deres Adfærd,

det er der ingen Tvivl om; og det kan

godt være, at en Nutidens Forsker kunde

finde det Reelle, der ligger til Grund for

Iagttagelser som Quatremere-Disjonvals. Man

ventede sig i sin Tid Meget af dem , og

det er i den Henseende interessant at se, at

der allerede 1798 forelaa lo franske Udgaver

og formodentlig flere udenlandske , i hvert

Fald er den, jeg har (tysk), fra det nævnte

Aar. Oversætteren erklærer, at Franskman-

dens Opdagelser er epokegørende og klager

over, at man ikke i Tyskland har taget til-

strækkelig Notits af dem, „denn wir be-

„handeln noch alles gar zu gerne bios li-

„terarisch .... wann werden wir einmal

„regsamer? Wann erhcben wir uns einmal

„von der miissigen unfruchtbaren Spekulazion

„bis zum Wollen und bis zum Handeln!"

Tarantel.
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SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

Det vanskelige ved Kunsten at give. — Rigdommens Begrænsning. — Den bedste

P'ilantropi. — Uegennyttige Tjenester. — Hjælp til videnskabelige Undersegelser. - En vidunderlig

Operation. — Grundlaget for al Hjælp. — Nogle Grundprinciper.

J

Del vanskelige

ved Kunsten

at give.

EG tør næppe

gøre mig

Haab om at ska-

be ny Interesse

tor dette F'mne,

naar det saa ofte

er mislykkedes

for begavede

Skribenter. Dog

maa jeg tilstaa,

at jegnuomstun-

der finder del

langt interessan-

tere end at skrive

løst og fast om

Handel og Kor-

retninger, som

jeg før har gjort.

Det er imidler-

tid meget van-

skeligt at dvæle

ved den prak-

tiske og forret-

ningsmæssige

Side af Velgørenhed i Almindelighed, uden

at man tilsyneladende kommer til at ignorere

eller i det mindste ikke tilstrækkelig paa-

skønne den kærlige Omtanke, der ligger til

Grund for Gavmildheden og som, naar alt

kommer til alt, er det bedste af det hele.

I Amerika er vi kommet dertil, at vi har

Raad til at anmode de bedste af vore Mænd
om at ofre mere af deres Tid, deres Tanker og

jMr. KocKC'tcucr paa \ ej Ira Kirke

deres Penge paa

det almene Vel.

Jeg er sikker

paa, at det er en

Fejltagelse at tro,

at uhyre Rigdom-

me er ensbety-

dende med Lyk-

ke. De meget rige

ligner alle os an-

dre, og dersom

de faar nogen

Glæde ud af de-

res Penge, kom-

mer det af deres

E^vne til at gøre

andre glade og

tilfredse.

Rigdommens

Regra'nsning.

Det er blevet

mig fortalt af

Folk, som for-

staar sig paa

det, at den blotte

Ødslen med Pen-

ge hurtigt taber sin Interesse. Fornøjelsen

ved at kunne købe alt det, man har Lyst

til, gaar hurtigt over, fordi det, de fleste

Mennesker ønsker, ikke kan købes for Penge.

De Rigmænd, vi læser om i Bladene, kan

ikke tilfredsstille deres Trang til kulinariske

Nydelser udover visse Grænser, da de ikke

kan købe en god Fordøjelse; de kan ikke

sætte særlig mange Penge paa deres egne
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eller deres Families Dragter uden at udsætte

sig for at blive latterliggjort i Verdens Øjne;

selv deres Hjem kan de ikke udstyre saa for-

færdelig meget mere luxuriøst end de mindre

Velhavende, uden det vil komme til at med-

føre mere Besvær end Glæde.

En Forretningsmand maa ofte nøjes med

at give sin Skærv i Form af et Foretagende,

som giver fast Arbejde til flere eller færre

Mennesker: hans Part bestaar i at give sine

Underordnede gode Arbejdsvilkaar, aabne nye

Muligheder for dem og opmuntre dem til

deres Arbejde. Ingen kan undlade at agte

en Mand, saalænge han handler med sine

Undergivnes Vel for Øje og følger sine Over-

bevisninger. Det vilde være meget smaaligt

og lavsindet at forudsætte, at Godgørenhed

kun bestaar i at øse Penge ud.

Den bedste Filantropi.

Den Hjælp, som gør mest Gavn og

mindst Skade, den Hjælp, som støtter Civili-

sationen i dens Grundvold, som paa den klo-

geste Maade udsaar Velfærd, Retfærdighed

og Lykke, er ikke det, som man i daglig

Tale forstaar ved Velgørenhed. Den bestaar

efter min Mening i at sætte Arbejde, Tid

eller Penge ind paa et eller andet Maal, at

ansætte Folk til en ordentlig Betaling, at be-

nytte og udvikle de forhaandenværende

Hjælpekilder og at skaffe sundt og fremad-

skridende Arbejde dér, hvor der intet fandtes

før.

Dersom jeg var Raadgiver for en ung

Mand, der skulde til at begynde Livet, vilde

jeg sige til ham:

„Dersom Du har store Forventninger om

Held og Rigdom, saa begynd ikke Din Kar-

riere som Forretningsmand — hvad enten

Du er selvstændig eller arbejder for andre -

—

med det Formaal at tilegne Dig alle de Kund-

skaber, Du paa nogen Maade kan. Naar Du

staar overfor Valget af et Haandværk eller

en Forretning, saa lad Din første Tanke

være : Hvormed kan jeg blive til mest Nytte

i det store Verdensarbejde. Hvor kan jeg

hjælpe med til at ophjælpe Samfundets Inter-

esser mest? — Begynd Livet med de Forud-

sætninger, vælg Din Stilling med det Hensyn,

og Du vil have gjort det første Skridt paa

den store Vej, som fører til Lykken".

Undersøgelser vil vise, at de store For-

muer, som er bleven tjent i Amerika og vel

sagtens ogsaa i andre Lande, tilhører Mænd,

som har gjort Landet store og vidtrækkende,

økonomiske Tjenester; Mænd, som i god Tro

til deres Fædrelands Fremskridt har gjort

mest for at udvikle dets Hjælpekilder. Den

Mand, der viser Verden de største Tjenester,

vil ogsaa have det største Held. Forretnings-

foretagender, som Offentligheden trænger til,

vil ogsaa betale sig. Foretagender, som der

ingen Brug er for, falder og bør falde til Jorden.

Paa den anden Side er der en Ting, som

en virkelig Forretningsfilosof omhyggelig vil

sørge for at undgaa i Anvendelsen af Tid,

Arbejde eller Penge, og det er unødvendige

Fordoblinger af Industrigrene.

Han vilde betragte de Penge, som blev an-

vendt til at ophjælpe unødvendige Foretagender,

som spildte. Den Mand, som anlægger en

Fabrik dér, hvor den stedlige Fabrik er til-

strækkelig til at afhjælpe Folks Fornøden-

heder, han øder den nationale Velstand tager

Brødet fra Arbejderen og skaber Sorg og

Elendighed til ingensomhelst Nytte.

Der hører mere Intelligens til at udvælge

og støtte eller skabe det nye end til at følge

de Fodspor, som har været benyttet af andre

med Held; men her ligger den store Chance

for Amerika, som jo stadig er i stigende Ud-

vikling. Straffen for egoistisk at lade Ver-

den underholde et levende Væsen, uden at

dette til Gengæld bidrager til Menneskeslægtens

Fremskridt eller Lykke, bestaar som oftest i

vedkommende Individs vedvarende Uheld.

Det beklageligste ved Sagen er, at han, naar

han gaar til Bunds, bringer Sorg og Bekym-

ring over mange andre, som er ganske ansvars-

løse.
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Uegennyttige Tjenester.

Sandsynligvis findes de uegennyttigste Folk

imellem de allerfattigste, der bærer hverandres

Byrder i de Kriser, som saa ofte rammer de

haardest prøvede. I en af de store Leje-

kaserner bliver Moderen syg, og Naboen

kommer hende straks til Hjælp. Faderen

bliver arbejdsløs, og Naboerne deler deres

knap tilmaalte Maaltider med hans Børn.

Hvor ofte hører man ikke om forældreløse

Børn, der bliver taget i Huset og opdraget

af en eller anden fattig Ven, en Barmhjertig-

hedsgerning, der er ensbetydende med forøget

Slid og Slæb. Den Slags umiddelbare Tjenst-

villighed faar selv den fyrsteligste Gave givet

af Overflod til al synes ubetydelig.

For Aarhundreder tilbage havde Jøderne

en Lov, der bød, at en Tiendedel af en Mands

Ejendom skulde anvendes i velgørende Øje-

med.

At give en Tiendedel bort af sine Ind-

tægter er næsten en Umulighed for nogle,

medens det for andre kun er et usselt lille

Bidrag. Dersom Gaven er givet i den rette

Aand, har dens Størrelse intetsomhelst at

sige.

I min Tid var Børneopdragelsen meget

striks; dog har jeg altid været taknemmelig

for, at det var Skik og Brug at lære unge

Mennesker til at give de Fattige af de Penge,

de selv fortjente. Det er godt at belære

Børn tidligt om deres Forpligtigelser overfor

andre, men jeg maa indrømme, at det bliver

vanskeligere og vanskeligere, thi det, som

den Gang blev anset for store Gaver, det

siger ingenting nu. Det burde være en

større Fornøjelse og Tilfredsstillelse at bruge

Penge til et godt Formaal end blot det at

skrabe dem sammen, og jeg har altid haft

det Ønske, at jeg i min Levetid maatte

blive i Stand til at virke med til en større

Forstaaelse af Kunsten at give, saa at Rig-

dom maa blive til større Gavn for de nu-

værende og kommende Generationer.

Store Hospitaler, der ledes af ædle og uegen-

nyttige Mænd og Kvinder, yder et beundrings-

værdigt Arbejde; men ikke mindre vigtige er

de Studier, som aabner vore Øjne for hidtil

ukendte A årsager til Sygdomme og forskaffer

os de Lægemidler, som kan helbrede dem, og

ved hvilke Sygdommen endogsaa kan bUve

helt udryddet.

Det ligger saa nær for et varmhjærtet

Menneske at hjælpe de Syge og Lidende,

men det falder ikke nær saa ofte „Giveren"

ind at støtte Granskeren, som kæmper for at

udfinde Aarsagerne til Sygdom og Elendig-

hed. Det første paakalder med uimodstaaelig

Magt vore Følelser, medens det andet taler

til vor Hjerne. Man har nu indset hele

Verden over, at filantropiske Spørgsmaal ikke

skal behandles alene ud fra et Følelsesstand-

punkt, og der ydes nu overalt Hjælp til den

Mand eller Kvinde, som offrer sig for prak-

tiske og videnskabelige Forsøg. Det er godt

og inspirerende af og til at mindes de Helte-

gerninger, som er bleven udført f. Eks. af de

Mænd, som risikerede og offrede deres Liv

for at udforske Aarsagerne til den gule Feber,

en Opoffrelse, for hvilke utalte Generationer

vil velsigne dem: netop den Aand har senere

saamangen en Gang besjælet de Mænd, som

studerer Medicin og Kirurgi.

Hjalp til videnskabelige Undersøgelser.

Hvorlangt vil monstro denne Opoffrelsens

Aand strække sig?

Et stort Antal Videnskabsmænd opgiver

aarligt alt andet for at kunne yde deres Bi-

drag til den menneskelige Viden, og jeg har

sommetider tænkt, at de Godtfolk, som tanke-

løst og letsindigt kritiserer deres Foretagender,

næppe rigtig har Forstaaelsen af, hvad en

saadan Kritik betyder. Et er at staa roligt

og lidenskabsløst udenfor det hele og udtale

kyniske Visdomsord; noget andet, selv at

fordj'be sig i Arbejdet og ad Erfaringens Vej

skabe sig Retten til at fremkomme med be-

stemte Konklusioner.

Hvad mig angaar, saa har jeg jo mest
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været Tilskuer; men selv i de Foretagender,

i hvilke jeg har haft den Ære at være Part-

haver, har jeg aldrig dristet mig til at give

Folk, der var meget klogere og mere erfarne

end jeg, Raad og Vink om, hvorledes de

skulde bære sig ad med at udarbejde Detailler

i deres stort anlagte Planer.

Der har været meget Kritik og utvivlsomt

ærlig Kritik fremme i Anledning af Vivisek-

tionen, og de, som har taget Parti for de

forsvarsløse Dyr, har forstaaet at tale i den

Grad til Folks Følelser, at det maaske er

unyttigt at ville prøve paa at belyse Sagen

fra det modsatte Synspunkt. Dr. Simon

Flexner ved det medicinske Laboratorium har

været udsat for overdrevne og opsigtsvækkende

Rygter, der ovenikøbet savnede ethvert Grund-

lag. Men tænk et Øjeblik paa, at der for

ganske nylig under Medvirkning af Dr.

Flexner er fundet et Lægemiddel mod Menin-

gitis Cerebrospinalis. Det er sandt, at Op-

dagelsen af denne Helbredelsesmethode har

kostet 15 Dyr, hvoraf, saavidt jeg husker,

Størsteparten var Aber, Livet; men for hvert

af dem er der allerede frelst Snesevis af

Menneskeliv. Mænd som Dr. Flexner og hans

Medhjælpere, hvis Hjærter er aabne for

Menneskehedens Lidelser, tilføjer ikke forsvars-

løse Dyr unødig Pine.

Jeg har interesseret mig meget for en

Historie om et dristigt Eksperiment for at

frelse et Barns Liv, som en af mine Venner

fortalte mig i et Brev kort efter, at Begiven-

heden havde fundet Sted. Da det forekommer

mig, at den er lærerig, vil jeg gengive den

her.

En vidunderlig Operation.

Dr. Alexis Carell har gjort nogle meget

interessante Studier i experimental Kirurgi

og har med Held overflyttet Organer fra et

Dyr til et andet og Blodkar fra en Dyreart

til en anden. Han havde for nylig Lejlighed

til at anvende sin saaledes opnaaede Dygtig-

hed til at frelse et Menneskeliv under

Omstændigheder, som har vakt den største

Interesse i de medicinske Kredse. En af

New Yorks mest bekendte yngre Kirurgers

Hustru fødte sidst i Marts et Barn, som

kort efter Fødslen viste Symptomer paa en

Sygdom, der bestaar i, at Blodet løber bort

fra Blodkarrene og ud i Legemet; i Reglen

dør Barnet som Følge af dette vedvarende

Blodtab. Da Barnet var fem Dage gammelt,

var det klart, at det ikke kunde leve —
P'aderen og hans Broder, som er en frem-

ragende Mand paa dette Omraade, samt en

eller to andre Læger havde en Konsultation

desangaaende, men de betragtede Sagen som

haabløs.

Imidlertid havde Faderen været meget op-

taget af det Arbejde, som Dr. Carell havde

udført paa Forsøgslaboratoriet og havde til-

bragt adskillige Dage med at studere hans

Fremgangsmaade. Han følte sig overbevist

om, at den eneste mulige Redning for Barnet

laa i en direkte Tilførsel af Blod. Medens

dette Experiment har været udført paa voxne,

er et spædt Barns Blodkarsystem saa fint, at

det syntes umuligt at udføre Operationen

med Held.

Heldigvis havde Dr. Carell experimenteret

med Blodkar paa ganske unge Dyr, og Fa-

deren følte sig overbevist om, at dersom

nogen i hele Landet skulde kunne udføre

Operationen med Held, maatte det være ham.

Det var langt ud paa Natten; men Dr.

Carell blev tilkaldt, og da de havde sat ham

ind i Situationen, og det var øjensynligt, at

Barnet i hvert Fald maatte dø, samtykkede

han i at udføre Operationen, skønt han selv

kun nærede meget ringe Haab om, at den

vilde lykkes. Faderen tilbød at lade sit

Blod indføre i Barnet. Det var umuligt at

bedøve nogen af dem. I et Barn paa den

Alder er der kun en eneste Aare, der er

stor nok til at kunne benyttes, og den ligger

i Læggen og temmelig dybt. En fremragende

Kirurg, som var tilstede, blottede Aaren,

Han sagde bagefter, at der ikke var Spor

af Liv i Barnet, og at det efter hans Skøn,
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havde været død i godt og vel ti Mi-

nutter.

Ud fra denne Betragtning gjorde han Fore-

spørgsler om, hvorvidt det var Umagen værd

at fortsætte Experimentet.

Faderen insisterede imidlertid paa, at han

skulde gaa videre, og Kirurgen aabnede saa

den store Fulsaare i Lægens Haandled og var

nødt til at skære dybt ind i Kødet for at faa

den trukket langt nok frem til at komme i For-

bindelse med Barnets Aare. Denne Del af Ar.

bejdet beskrev Kirurgen senere som „Grovsme-

dens Del af Affæren". Han sagde, at Barnets

Aare omtrent havde Tykkelsen af en Tænd-

stik, og at dens Bestanddele mindede om

vaadt Cigaretpapir. Det syntes aldeles umu-

ligt for nogen at forene disse to Aarer.

Ikke desto mindre udførte Dr. Carell denne

Gerning. Og saa skete det, som de andre

tilstedeværende Læger beskrev som en af de

mest dramatiske Scener i Kirurgiens Hi-

storie.

Blodet fra Faderens Aare fik frit Løb og

begyndte at flyde ind i Barnets Legeme.

Alt i alt blev der brugt ca. en halv Pot.

Det første Tegn til Liv var en lille bitte

lyserød Plet paa det øverste af hvert af

Barnets Ører ; saa begyndte Læberne, der

havde været ganske blaa, at farves røde,

og saa med et — som om Barnet var

bleven taget op af et varmt Sennepsbad

— blev det rødt over hele Kroppen og be-

gyndte at skrige af fuld Hals. Efter ca.

otte Minutters Forløb skilte man dem ad.

Og paa det Tidspunkt skreg Barnet højt af

Sult. Det fik Mad, og fra det Øjeblik be-

gyndte det at drikke og sove regelmæssigt

og kom sig fuldstændigt.

Faderen talte senere i et Udvalg, der var

bleven nedsat for at skærpe Bestemmelserne

for Vivisektionen. Han sluttede sit Fore-

drag med at sige, at han, da han studerede

Dr. Carells Experimenter, ikke havde tænkt,

at de saa snart skulde komme til at redde

et Menneskeliv, og at han endnu mindre

havde forestillet sig, at det Liv, som blev

reddet, skulde være hans eget Barns.

Grundlaget for al Hjælp.

Dersom vi kan opdrage Folk til at hjælpe

sig selv, har vi overhugget Roden til mange

af denne Verdens Onder. Det eneste, som

har virkelig Betydning for et Menneske, er

det Arbejde, det selv udfører. Penge, som

kommer ham i Hænde uden personlige An-

strængelser, er sjældent en Velgerning, ofte

en Forbandelse.

De Mennesker, som studerer Aarsagerne

til de forskellige Sygdomme, lærer os, at det

bliver mere og mere klart, at de Kræfter,

som skal overvinde Sygdommene, findes inde

i selve Legemet, og det er kun i Tilfælde

af, at disse Kræfter ikke er tilstede i nor-

mal Styrke, at Sygdommen kan faa Tag

i os.

Man maa derfor stemme alle Legemets

Funktioner op, naar man vil værge sig imod

Sygdomme, og bliver man angrebet, maa

man bekæmpe Tilfældet ved at ophjælpe de

naturlige Modstandskræfter, som allerede er

i Legemet. Naar en Mand ikke slaar igen-

nem her i Livet, er det gerne af lignende

Aarsag; det skyldes i Reglen en eller anden

Mangel ved hans Person, en legemlig eller

aandelig Svaghed, et Brud i Karakter, Vilje

eller Temperament.

Den eneste Maade at komme uden om

disse Svagheder, er altsaa at genopbygge

hans Karakter fra Grunden, saa at han i

Kraft af de gode Egenskaber, som er i ham,

kan overvinde den Svaghed, som er Aar-

sagen til hans Mangel paa Held. Det er

kun de Anstrængelser, et Menneske selv gør,

som virkelig hjælper ham.

Vi ønsker alle, at saa mange som mulig

maa faa Del i Livets Goder. Der er bleven

udkastet mange umodne Planer, af hvilke

nogle ikke tager Hensyn til den mest ele-

mentære Viden om den menneskelige Natur,

og som, hvis de blev bragt i Udførelse,
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vilde trække hele Civilisationen ned i den

mest haabløse Elendighed. Det er min Tro,

at den væsentligste Grund til den store øko-

nomiske Forskel paa Folk maa søges i deres

forskellige Personligheder. Først naar vi

kan hjælpe med til at udvikle de Egenskaber

hos Folk, som gør dem til stærke Person-

ligheder, kan vi ogsaa hjælpe med til en

videre Udbredelse af de jordiske Goder. Un-

der normale Forhold vil en Mand, der er

stærk af Legeme, Sjæl og Karakter, aldrig

komme til at lide Nød. Men disse Egen-

skaber kan ikke udvikles hos et Menneske

uden ved egne Anstrængelser. Jeg har aa-

bent og ærligt sagt, at jeg tror paa Sam-

arbejde og Sammenslutninger, hvor Arbejdet

ledes af loyale og retskafne Folk, og jeg

gør det ud fra den Forudsætning, at det

hjælper til at formindske „Bortødslen". Denne

„Bortødslen" er Tilsætning af Kraft og Magt.

Nogle Grundprinciper.

Jeg har ikke foretaget mig noget Arbejde

af større Betydning i mange Aar, som ikke

i al Almindelighed har været baseret paa

disse solide Grundprinciper, og jeg tror i

Virkeligheden ikke, at man kan udføre et

ordentligt Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste,

naar man ikke gaar efter et nøje bestemt og

logisk Skema.

At en organiseret Plan var en absolut

Nødvendighed, fik jeg selv Fornemmelsen af

paa omtrent følgende Maade: Endnu i Aaret

1890 gik jeg frem paa bedste Beskub; jeg

gav i Flæng, alt eftersom Anmodningerne

kom til mig. Jeg foranstaltede Undersø-

gelser, saa godt jeg kunde, og jeg blev helt

nervøs af at skulle finde Vej i dette Virvar

uden paalidelig Fører, og den filantropiske

Ager blev stadig større og større. Saa var

det, at jeg indsaa Nødvendigheden af at or-

ganisere og planlægge dette Departement af

vore daglige Forretninger efter ligesaa klare

Regler, som vi fulgte i vore Forretningssager,

og jeg skal forsøge at beskrive de Grund-

principer, vi naaede til, og som vi siden har

fulgt, og som vi stadig haaber at kunne

udvide Arbejdet efter.

Ethvert rettænkende Menneske har en

Livsfilosofi. Skjult et eller andet Sted i

hans Sind ligger visse levende Principer,

enten han saa er i Stand til at formulere

dem i Ord eller ikke, og disse Principer er

bestemmende for hans Liv. Hans Ideal

burde være at bidrage alt, hvad han, —
hvor lidt det saa end er, og hvad enten det

saa er med Penge eller med Tjenester — til

Menneskeslægtens Fremskridt.

Ens Ideal burde være at benytte sine

Midler, baade dem, man sætter i Forret-

ninger, og dem, man anvender til Velgøren-

hed, paa denne Maade. Spørgsmaalet om,

hvad Civilisation er, og efter hvilke ophøjede

Love den fremmes, har været Genstand for

de mest indgaaende Studier. Vore Forret-

ninger ikke mindre end vore Gaver har

været ledet med de Formaal, som vi troede

vilde bidrage mest til at frembringe disse

Resultater. Hvis De gik ind paa vort Kon-

tor og spurgte, hvad de dér mener om Ci-

vilisationen, saa vil man svare, at Resultatet

af deres Studier er den mest ligefremme De-

finition af de Elementer, hvoraf Civilisationen

bestaar. Den vilde lyde omtrent saaledes

:

1) Forøget Udvikling af Subsistensmidler.

Det vil sige større Overflødighed og Forskel-

lighed af Fødemidler, Klæder, Husly, Hy-

giejne, almindelig Sundhedstilstand, Handel,

Fabriksvirksomhed og Tilvæxt af den offent-

lige Velstand etc.

2) Fremskridt i Statsstyreisen og paa Lov-

givningens Omraade. Det vil sige Fastsæt-

telse af Love, som sikrede Retfærdighed og

Lighed for alle Mennesker i Forbindelse med

den størst mulige individuelle Frihed; Love, som

alle har samme Pligt til ubrødeligt at overholde.

3) Udbredelse af Kendskab til Literatur

og Sprog.

4) Udbredelse af Kendskab til Videnskaber

og Filosofi.
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5) Udbredelse af Kunst og Kultur.

6) Moralens og Religionens Højnelse.

Hvis De spurgte, som saa mange har

spurgt, hvilke af disse Punkter vi betragter

som fundamentale, saa vilde De faa til Svar,

at det første Punkt — Subsistensmidlernes

Udvikling — historisk set staar over Frem-

skridt i Statsstyrelse, i Literatur, i Kundskab,

i Kultur og i Religion. Det er det Funda-

ment, paa hvilket hele Civilisationen er rejst,

og uden hvilket det ikke kunde existere.

Som Følge heraf har vi søgt, saa godt

vi kunde, at lede vore Forretninger paa en

Maade, ved hvilken vi bidrog til at mang-

foldiggøre Livsbetingelserne og sprede Livets

Behageligheder i videst mulig Udstrækning.

Man vil maaske spørge, hvorledes den

universelle Fordeling af alle disse Velsig-

nelser logisk kan forbindes med, at uhyre

Formuer er paa Enkeltmands Haand. Svaret

er efter min Mening, at ganske vist raader

Rigmænd over store Pengesummer; men de

bruger dem ikke selv og kan ikke bruge

dem selv. De har ganske vist den juridiske

Ret til store Ejendomme, men deres Forhold

til dem kan kun naa til en vis Grænse.

Pengene bliver spredt ud i den Forstand, at

de bliver anbragt og udnyttet, og at Ud-

byttet Uge efter Uge udbetales mange for-

skellige.

Indtil Dato har man ikke fundet noget

System, som frembyder større Fordele til at

bestyre Kapitalen, end den individuelle Ejen-

domsret. Vi kan anbringe vore Penge i

Nationens Statskasse eller i andre Landes

Statskasser, men efter de Erfaringer, man
hidtil har gjort, synes Statens eller Kom-
munens Administration ikke at indeholde

noget Løfte om, at Kapitalerne vilde blive

bedre eller mere virkningsfuldt anvendt til

Almenhedens Vel end under de nuværende

Former ; heller ikke finder vi i den socialistiske

Lære noget, der tyder paa, at det Parti skulde

administrere klogere til almindeligt Bedste,

end Tilfældet er nu. Det er Rigmænds Pligt

at vaage over deres Ejendomsret og at be-

styre deres Formuer, indtil der fremtræder

nogen, som er i Stand til at administrere

Landets Kapital bedre.

For de næste fire Udviklingspunkters Ved-

kommende tror vi for vort Vedkommende,

at de fremmes bedst ved Hjælp af bedre

Opdragelse, og vi har haft megen Tilfreds-

stillelse af at anbringe saa store Beløb, som

vi har formaaet, til forskellige opdragende

og oplysende Formaal i vort eget og i frem-

mede Lande. Ved Opdragelse har vi ikke

blot forstaad Udbredelse af Kendskab til,

hvad der allerede var bekendt; men i lige

saa høj, ja maaske endog i højere Grad,

ved at ophjælpe selvstændige Efterforskninger

og Undersøgelser. En speciel Undervisnings-

anstalt arbejder kun paa et begrændset Felt

og kan kun faa et begrændset Antal Men-

nesker i Tale. Men enhver ny Opdagelse,

der gøres, enhver Udvidelse af Grændserne

for den menneskelige Viden bliver en uni-

versal Viden for alle Undervisningsanstalter

og bliver saaledes paa en Gang en Velsig-

nelse for hele Menneskeheden.

De nye Principer, som vor Bestyrelse har

arbejdet efter, har ikke været den mindst

interessante Face i vor Gerning. Vi har

ikke nøjedes med at give til dem, som har

henvendt sig til os; vi har ment, at selve

den Omstændighed, at den eller den hen-

vender sig til os, ikke er nogen speciel

Grund til at give mere til ham end til tu-

sinde andre, maaske mere værdige, som ikke

har sat sig i direkte Forbindelse med os.

Vor Bestyrelse har studeret det menneske-

lige Fremskridts Arbejdsmark og søgt at bi-

drage til at drive Udviklingen i Vejret.

Hvis vi ikke har fundet Organisationer, der

var egnede for vort Formaal, da har Be-

styrelsens Medlemmer søgt at skabe dem.

Vi arbejder stadig paa nye og — som jeg

haaber — stedse større Felter, der stiller

store Fordringer til vor Intelligens og Efter-

tanke.
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KONG KRISTIAN IV's KÆRLIGHEDSBREVE
Kt historisk Fund af Dr. Arnost Kraus.

Professor Kraus i Prag, der vil vare vore Læsere bekendt for sin store Interesse for Dan-
mark og danske Forhold, har tilsendt os følgende opsigtsvcekkende, hidtil ukendte Breve

fra Krislian IV. Professoren ledsager dem med en indledende Artikel, der viser hans for

en Udhcnding ualmindelige Herredømme over vort Sprog.

Idet sydøstlige Hjørne af Bøhmen, nær

den mæhriske og østrigske Grænse ligger

den gamle Henriksborg" (Jindrichiw Hradec),

Neuhaus kaldet af Tyskerne. Det store Slot,

der er opført i det trettende Aarhundrede af

Rosenbergernes berømte Æt, ligger til Dels i

Ruiner, medens en Del er ombygget i Barok-

tiden. Neuhaus er Hjemstedet for „den

hvide Dame«, som Oehlenschlåger har flyttet

til Skotland og benyttet i sin lidet heldige,

men ham saa kære Liidlam. Den hvide Dame

var af Rosenbergernes Æt; efter dem fulgte

Greverne af Slavata, og efter dem Czerninerne,

der som mægtige Magnater sad paa det gamle

Slot og raadede over Omegnen med dens

store, herlige Skovstrækninger.

Byen Neuhaus, oprindelig en tysk Kolonist-

by, er nu en tjekkisk Stad, et Grænseværn mod

Tyskheden, medens den gamle tjekkiske Herre-

slægt er fortysket, som næsten hele den bøh-

misk-mæhriske Adel. De forhenværende Un-

dersaatter er nu Naboer, og det er betegnende

for de nye Forhold, at der existerer to Ar-

kiver her, et paa Slottet og et paa Torvet

i Byens Musæum. I det første af disse har

jeg nu i flere Aar gennemset den rige

Autografsamling — et Brev fra Oehlenschlå-

ger har jeg offentliggjort i Personalhistorisk

Tidsskrift, 27. Aarg. — om det sidste

fik jeg først Kundskab i Aar, samtidig med

Efterretningen om, at der her fandtes en

Pakke danske Papirer. Min Ven, Direktør i

det bøhmiske Landsarkiv i Prag, Dr. /.

Novåcek, lod Dokumenterne hente til Prag,

og i Arkivets mørke Rum kunde jeg tage

Afskrifter af dem. Hvor stor var ikke min

Overraskelse, da jeg mellem disse Dokumenter

fandt en Række ukendte Breve, dels fra Chri-

stian IV til Kirsten Munk, dels til Ellen Mar-

svin o. a. og alle af stor Interesse for den

danske Historie.

At Leonora Christinas mandlige Efterkom-

mere havnede i de habsburgske Lande, hvor

hendes Søn paa en vis Maade opnaaede den

Titel, som hendes Mand sagdes at have efter-

stræbt — han blev Vicekonge af Catalonien

og tilsidst i Bøhmen — er almindelig kendt,

efter at Greve Waldstein lod „Jammersmin-
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det" udgive. Det er muligt, at der i det

Waldsteinske Arkiv i Dux endnu vil kunne

findes Familiepapirer ; men hvorledes kom

disse Papirer til Neuhaus? Til Neuhaus, der

aldrig havde været Waldsteinsk Ejendom ?

Svaret paa dette Spørgsmaal er over-

maade enkelt : Gymnasialdirektør Dr. A. Decker,

som har forfattet en Katalog over Arkivet i

det ham underlagte

Musæum, meddelte

mig, at en forhen-

værcndeGymnasial-

lærer Matuska i Neu-

haus for nogle Aar

siden havde skæn-

ket dem til Musæct.

Giveren havde som

ung Student faaet

dem foræret af en

ældre Dame, Datter

af en Raad i Prag.

Om denne Raad

har intet kunnet

oplyses, lige saa

lidt som om, ad

hvilken Ve.i Papi-

rerne er kommet

ham i Hænde. Hr.

Matuska er nemlig

bleven sindssyg og

taler ikke med nogen

næppe nogen Sinde blive løst.

Medens vi saaledes for det 19. Aarhdr.s

Vedkommende gaar helt i Blinde, kan vi tem-

melig nøjagtigt gætte os til, hvornaar og

hvorfor Akterne blev samlede. En Afskrift

af Christian IV.s Brev af 24. Marts 1629")

— det er trykt i Bricka & Fridericias Udg.

af Kongens eghd. Breve II ISO — bærer en

Paaskrift med en nyere Haand: „D. 13. Mar-

tij 1785 nach Ni velles abgeschicket worden".

Paa den tyske Oversættelse af Brevet af 27.

November 1645 findes ligeledes en Opteg-

nelse om, at det i Marts 17 85 er sendt til

Nivelles.

Mindst to af Brevene er saaledes i Marts

1785 tilligemed franske Oversættelser, der 6.

Marts s. A. er legaliserede af det danske

Gesandtskab i Wien, bleven sendt til Nivel-

les, Brabrants Ho-

vedstad i det den-

gang østerrigske

Belgien. Og spør-

ger man i hvilken

.Anledning, faarman

Svar i en Tilføjelse

paa et af disse Breve:

„Liegt jetz bei den

Originalahnen-

proben".

Der har altsaa

været Forhold i

Nivelles, der gjorde

det nødvendigt for

en eller anden at

fremlægge lovlige

Beviser for sit

Adelskab, og af

dem begge blev der

*) Dette Brev har Nr. 16 i Museets Liste; ved

mulige Forespørgsler maa disse Nr., som vedføjes

Brevene her, opgives.

vedlagt en Over-
KnsUan IV

ft 1 i r
(Efter et ikke tidligere gengivet Maleri paa Rosenborg.) sætteise, legaliseret

Saa den Gaade vil ved det danske Gesandtskab i Wien, —
var det i Anledning af et Arvespørgsmaal,

at der krævedes en særlig Aneprøve?

Hovedprøven gjordes imidlertid paa et

Sted, hvor man forstod tysk, vistnok i Wien,

derfor er femten Stykker af Samlingen gen-

givne paa tysk, et af dem (Nr. 5) endog to

Gange. Disse Oversættelser synes at være

udført af en Dansk, efter Tysken at dømme,

og er næppe yngre end hine franske. Hvor-

naar Originalerne er hentede fra Danmark,

kan sluttes deraf, at flere Breve allerede var

en eller to Gange afskrevne, som Aftrykkene

viser. Hvor gamle disse Afskrifter er, vil

de Sagkyndige i Danmark lige saa let kunne

204



Kong Kristian IV's Kærlighedsbreve

bedømme, som det vil være vanskeligt for

mig.

Brevene, der hentedes fra Danmark og fra

Familiearkivet, dannede altsaa en Aneprøve;

en Efterkommer af Ejerne vilde ved Hjælp

af dem dokumentere sit Adelskab.

Hvem kan

det have væ-

ret?

Brevene er

alle af Inter-

esse for dansk

Historie paa et

nær (Nr. 19),

der af en Grev

Schwarzen-

berg er skrevet

til en Grev

Trautmanns-

dorff. Og dette

hjælper os til

at faa oven-

nævnteSpørgs-

maal besvaret.

Det maa have

været Georg

Christian (se

omstaaende

Stamtvl.), Svi-

gersøn af den

sidste Ulfeldt,

Maria There-

sias første

Kirsten Munk.
(Efter Maleri paa Rosenborg.)

til hans venstre-Haands Hustru, faar man alt

andet end Indtrykket af et Kærlighedsforhold,

tre af dem er ægteskabelig ligegyldige, og

saa er der et med de værste Bebrejdelser,

og dertil kommer disse stygge Detailler i

Brevene til Ellen Marsvin eller til Rigets

Marsk. Vi ser

^^ Ægteskab

opløses, men

vi anede tid-

ligere intet om,

hvorledes dets

Hvedebrøds-

dage havde

været.

Dette foran-

dres nu paa

overraskende

Maade. Hvilket

nyt Billede faar

vi ikke af den

ulykkelige

Kvinde ved at

læse dem

!

Vi husker den

gamle Kæmpe-

vise:

Dankonning han

stod og saa

derpaa,

saa snarlig han

til hende God-

vilje faar.

Udenrigsminister, der paa sine unge Sønners

Vegne søgte at faa Christian IV's Giftermaal

anerkendt i Belgien, i Bøhmen, og hvor han

ellers havde Godser.

Brevene har sandsynligvis gjort deres

Dont, men derefter er de ikke vendte tilbage

til Ansøgeren, men er blevet i Embedsmæn-

denes Hænder, for endelig at havne i et

dem ganske uvedkommende Arkiv.

Mest fængsles vor Interesse af de ældste

fem Breve til Kirsten Munk. Ved at læse

de hidindtil bekendte fire Breve fra Kongen

Han sendte efter hende de Svende fem:

ikke vilde hun Tovelille lølge dem.

Han sendte efter hende de Riddere ni:

ikke vilde hun Tovelille følge de.

Dankonning han lod sig ikke formaa

selv lod han sin Ganger efter Tovelille gaa . . .

Fire af Brevene har samme „galante" For-

mat (8 X 14,7 cm.) med bred Rand til

venstre og er skreven med overmaade smuk

Skrift, det første er lukket ved et eneste

Segl, og Modtagerinden har opskaaret Papi-

ret, for ikke at bryde det; hvert af de an-
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dre tre har to røde Segl, forbundne ved

Guldtraad, som Jomfru Kirsten har klippet

over med sin sirlige Sax.

Brevene taler tydeligt nok, og jeg skal

ikke gaa ind paa deres Indhold. Kun skal

jeg bemærke, at jeg ikke ret troer paa, at

Brevet af tredie Juledag 1615 i Sandhed er

det, det foregiver, en Generalstorm for at

indtage Kirstens Hjærte og Seng. Brevet er

skrevet til at forevises, ligesom den aftalte

Brevvexling i Lundegaard. Kongens Brev

syntes ikke betryggende nok for Kirstens

Fremtid, og Kongen greb til Pennen for at

bevidne højtideligt, at Kirsten først efter Af-

talen og endda tvungen ved hans Trusler,

forvisset om, at det Ægteskab, som her paa

Jorden sluttes i Hjærtet, er Gud i Himmelen

behageligt, medens alle menneskelige „Stykker"

kan forandres efter Øvrighedens Skøn — at

hun først da tilstod ham de Rettigheder over

sin Person, han allerede ved Brevet af Au-

gust mente at have vundet.

Eller tager jeg fejl? Skal vi antage, at

Brevet er skrevet i fuld Alvor og — at det

fejlede Virkningen, at Tovelille end ikke var

fornøjet med de Riddere ni, saa de næste

tre Dage gaar med videre Forhandlinger,

Frants Josef Georg Waldslein. 17i'9— 1771,

gift med Maria Josepha v. Trautmannsdorff,

1704- 17n7.

Emanuel Philibert,
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Rokken: „Vaare jeg saa væn som Tovelille

var" — skønt de tilføiede ogsaa det andet

Refrain

:

„Men Tovelille var Kongens Frille".

Hvorfor Kongen ikke gav et Forbund, han

vilde betragte som Ægteskab, den lovlige

Form, kan vi ikke gætte. Vilde han være

fri, ifald hans Prin-

ser døde? Eller til-

lod hans Gudsfrygt

ikke at skelne mel-

lem forskellige Æg-

teskaber, og var han

bange for politiske

Vanskeligheder ?

Værre var det,

at ved de lange

Forhandlinger paa

Lundegaard synes

en Ting ikke at

være klargjort: om

ogsaa Kirsten rigtig

elskede Kongen. He-

le hendes Adfærd

er passiv, hun er

Kongen og Mode-

ren lydig, men hvor-

ledes denne Lydig-

hed af den ener-

giske Fru Ellen var

paatvungen, derpaa

tænker Fru Kirsten

vistnok senere, naar

hun — endnu 42

Aar senere — klager over sin Moders

Tyranni. Hendes Hjærte var tomt, men

naar det fyldtes af en fortærende Lidenskab,

da kendte hun intet Hensyn , da begyndte

hun at leve, uden at føle sig bunden af

noget Brev med rødt Segl, hun maatte have

givet eller faaet.

Derfor maatte Kongen femten Aar senere,

atter en tredie Juledag, maaske paa samme

Skrivebord, skrive sit sidste, ligesaa lange,

men alt andet end venlige Brev til Fru Kirsten.

Ellen Marsvin

Fra Mellemtiden, fra Ægteskabets Tid,

stammer to Breve (Nr. 6 og 7) til Fru Ellen,

begge to saa ligegyldige som de Memorialer

om Hverdagsting (Nr. 9— 10), som ligesaa

tilfældigt synes at være blandede mellem disse

Papirer som Brevet til Kansleren Friis af

22. Marts 1622 (Nr. 8), der efter Lange-

beks nøjagtige Af-

skrift alt er trykt

i den anførte Brev-

samlings 1. Bind

Nr. 184.

Hvor stor Vægt

Ansøgeren lagde

paa Brevet fra 24.

Marts 1629 — vi

har det tre Gange—
er ovenfor omtalt.

Det var ikke Ind-

holdet, der gav det

saa stor Værdi, men

Udskriften: A ma

tres chere femme"

og Underskriften

„din Husbond" som

Brevet har fælles

med Brev Nr. 204

i II. Bd.

„Kongelig Skri-

velse om vSøster

Dortheae Naffn" ly-

der en senere Paa-

skrift paa Brevet

til Ellen Marsvin

fra 1. Oktober 1629 (Nr. 17). En Maa-

ned efter sit sidste Barns Fødsel rejser

Kongen fra Krempe til Roskilde og hører

der om en stor Ulykke paa Kronborg, vist-

nok en Ildebrand *) ; han skynder sig

did, men paa Frederiksborg møder han Bør-

nene, der var flygtede i Forvirring derfra.

Dagen derefter kommer Fru Kirsten og Kon-

*) Kronborg brændte Natten mellem 24. og 25.

September 1629,
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gen til at opleve en ægteskabelig Scene, som

han med en vis Humor skildrer for Fru Ellen.

Vi skulle efter Kongens senere Fremstil-

linger vente at mærke her noget af den

kvalme Atmosfære, naar Kongen opretholder

Ægteskabets Skin kun for Børnenes Skyld,

men vi bliver skuffet. Er det virkelig saaledes,

at Kongen, som Birket Smith — i nævnte

Bog S. 38 f. — mener, fra Begyndelsen af

var fuldkomment overbevist om ikke at være

Fader til Barnet? I dette Brev kan vi slet

ikke mærke noget derom, Angrebet udgaar

fra Kirstens Side, og intet tyder paa et

uundgaaeligt Brud. Skulde han ikke have

gjort den skæbnesvangre Regning — hvor

mange Uger der er mellem Mortens- og Egidii-

dag — senere end han siger?

Fra den Tid, da den ulykkelige „kas-

serede Frøkens" Proces var i Gang — og det

er en rum Tid — synes at hidrøre en lille

Seddel (Nr. 14) kun 9,5 X ^^ cm- stor,

paa hvilken Fru Kirsten har begyndt at

skrive et Forsvar for sin Datters ægte Her-

komst; Slutningen mangler. Kongen skriver

i et Udkast fra April 1641 og har vistnok

ofte sagt noget lignende: „Saafremt nu Fru

Ellen ikke kan bevise, hendes Datter at have

været paa de Steder, som vi var, den Tid

hun blev med det sidste Barn ..." og

Kirsten anfører efter Sandheden, at hun var

paa de Steder, hvor Kongen var i hele den

kritiske Tid — fra 26. Oktober til 19. Fe-

bruar — , og det er jo rigtigt. Hun indlader

sig ikke paa Detailler, men hun indblander

ikke heller uvedkommende Ting som Rhingre-

ven, hvilken efter Kongens Ord hører hjemme

i denne Undersøgelse som Pilatus i Credo.

Kongen taler aldrig om sin forkastede Datter

uden at nævne Rhingreven, men han ved, at

denne ikke er hendes Fader, han forvirrer

derved Sagen, han gør Eden umulig og

lader sin Vrede gaa ud over det ulykkelige

Barn, som skal have været ham saa lig, og

tiltrods for dette maa ud af Landet, ja ud

af Himmelriget, thi han lader hende blive katolsk.

Fru Ellen gjorde engang et dristigt Forsøg

paa at overvælde Kongen med denne Barnets

Lighed, men det mislykkedes, som vi ser af

et Brev fra December 1636 (Nr. 17); det

er alt trykt i Brevene efter en Afskrift

IV Bd. Nr. 127, men der maa rettes to

smaa Fejl : føde kender læs : føde hinder

op ; opstaffere kender ud læs : staffere hinder

ud. Det er mærkeligt nok, at dette Brev

ligger mellem Aneprøverne, men vel at

mærke uden Oversættelse, og Ansøgeren

kunde vel stole paa, at det for Dommerne

vilde være spansk.

Ved Akterne ligger nu flere Breve, skrevne

af Kongen (Nr. 20 a, 21, 22) eller af andre

(Nr. 20 b, 24, 26) til Korfits Ulfeldt. Kon-

gens Breve er trykte. (Egenhændige Breve

IV Nr. 158; V, 272, V. 27 7). I det før-

ste af dem læs lehnens for lehnenes, i det

sidste læs i Stedet for: „Och dennem be-

fahle, att dy skal bliiffue wbrudt, indtil dii

skal udgiiffuis , nemblig ded lade den eene

for Myndnes. .
." rigtigt: „Och dennem be-

fahle att dy skal lade dem bliiffue wbrudt,

indtil dii skal vdgiiffuis, nemblig ded ene for

Myndnes ..." Disse Linier er understregne.

De sidste Breve vedkommer Kongens For-

bud, at Døtrene ikke skal besøge deres Mo-

der; af disse Breve er det første fra 27.

November 1645 tabt ved Forsendelsen til

Nivelles og vi kan bare rekonstruere dets

Ordlyd fra den daarlige tyske og den gode

franske Oversættelse (Nr. 25 og 35).

Vi begriber, hvor vigtigt dette Brev syn-

tes for sit P'ormaal, men vi kan ikke tilstaa,

at det beviser en kirkelig Vielse. Det om
Løftet for Himmelen og Jorden svarer til

en lignende Frase i Brev Nr. 5.

Uden Datum, Underskrift og Adresse er

saa Brevet til Sophie Elisabeth Pentz (Nr. 1 2),

der viser Kongens oprørte Sind ogsaa ved

sine hastige Træk, som gør det vanske-

ligt for mig at læse det. Det stammer

fra en lidt senere Tid , og er maaske iden-

tisk med det Brev fra 21. Januar 1646,
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Et af Kristian IV's Kærlighedsbreve.

der citeres af Birket Smith — 1. Bd. Side at kunne udgive andetsteds, vedkommer Kor-

LIII Anm. 128 — med Ordene: „Ud- fits Ulfeldt elier Leonora Christina. De er

skriften mangler", og som ikke findes i følgende:

Brickas og Fridericias Udgave. Nr. 24. Hertug Frederik (Kong Frederik III)

De øvrige Dokumenter, som jeg haaber takker i et tysk Diplom fra Got-
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torp 18. Okt. 1644 Korfits Ulfeldt

for god Tjeneste.

Nr. 26. Brev fra en Franskmand til Korfits

Ulfeldt d. 14. Mai 1647.

- 28. Brev fra Kong Frederik til Ulfeldt

d. 9. Juni 1649.

- 34. Afskrift af Ulfeldts Adelsdiplom.

- 20. Kopi af et fran.skt Kondolence-

brev fra Dronning Christina af

Sverige.

- 31— 33. Kopi af Mariboe Alterklæde

og af andre Digte af Leonora Chri-

stina med tyske Oversættelser.

Et Tidsrum af 36 Aar omfatter Kongens

tyve Breve, Memorialer, Ordonnancer, som

her aftrykkes eller paavises som trykte

andetsteds — hvilken Tid, hvilke Foran-

dringer! Vi ser Kongen trættes af Ulykker

og blive stivnakket og aldersgnaven, men

vort Øje vendes altid tilbage til de ungdoms-

kaade Breve, der aander en stor Konges

Magtbevidsthed og Personlighed. Kong Chri-

stian den folkekære. Helten ved højen Mast,

som Elsker, det var et Billede, hans Breve

var os endnu skyldige. Og Kirsten Munk,

hvilken Ynde hviler ikke over den syttenaarige,

uskyldige Jomfru, hvilken Gaade var ikke

hun, som Kongen altfor tidlig kaldte sin,

istedetfor at vinde hendes glødende Hjærte.

Bag dem staar saa Korfits Ulfeldts store Per-

sonlighed , hvis Navn ved Skæbnens Lune

kommer til at pryde en Stamtavle, hvor og-

saa den vældige Tjekker Waldstein har sin

Plads. Begge to af overvældende Ærgerrighed,

ødsle, pragtlystne, stolte, foretagsomme, først

trofaste Tjenere af deres Fyrster og senere

nærved at forraade deres Arvinger og sætte

et hjemmefødt Dynasti i Stedet for et frem-

med, begge to paa Lykkens Højde, og i det

dybeste Fald, i Rigets Agt, ender de paa

Flugten eller ved Morderes Hænder. Jeg

ved ikke, om Holberg ved Siden af sin

Sammenligning af Johanna Grey og Leonora

Christina Ulfeldt ogsaa har sammenstillet Kor-

fits Ulfeldt med Albrecht Waldstein . men

om han ikke har gjort det, saa har Livet

gjort det for ham , og Livet er rigere paa

Paralleler, end den aandfuldeste Historiker aner.

^jcrtenf^ allcrfeeriftc bjertc, gub ij tfim«

melert fpaorc ocl^ bcuaarc big længe ocb

uclI tcb ønffcr icg big aff albt ttiit tiierte

fi jertctifs allerfoorifte mufs icg glemte att ftige

bijn mobcr ij gaar, att bun paa mijnc

uegne, ffuUe pnbffille mig ijmob pcrnille

gillcnftern, att icg i(>aa benne gang, icfe er

fotnmen till baugenffou, fom icg loffucbc

tjinber, tij benne reiffc er fommen mig faa

I^aftig ipaa, ZTicnfs naar gub uill ieg fem-

mer ij lanbit ijgen ^aa uiji icg bcgiffue

mig bcr l^ccn ^lllcrfcriftc mufs icg ucntcr

mig ingen suaar x><^<^ bettbc breff tij icg

brager ij bag Ijcrfra tiU ficsfborrig (I) ocb

ij morgen til I^cnfborrig, offucrmorgcn

tjaabtfs icg att ocrrc we'^ bamborrig 3^9

fagbc big ij gaar att naar bu uilbt [friffuc

txxa fcnbt brcffucn till ?\a\r\.

Hu gub ij Iiimmclcn bcfbalcr icg big

ocli mit bicrtc ij bit mcb bunbrcbc gang

l^unbrcbc ttjufftnb gobc netter ocb bage,

ocb giffuc att uij fnarbt mcb b^lbrcb ocb

farffbcb maa fiinbifs igen.

Dalum £>aberflcff ben 21. iiugufti

2lnno 1615.

Dijn 2l[Icrfcriftc l:jcrrc fan Icngc icg

Icffucr

Cljriftian m. p.

Znijn Bicrtcnfs 2lHcrfccnftc 3o'^tru

Jomfru Kijrftcn IlTuncf till (£gcn tjanbc.

2.

Bicrtcnfs allcrfcriftc l^icrtc gub ij bim«

mclcn bcuaarc big fraa albt lonbt tcb øn«

ffcr icg big aff albt mit tjicrtc, tjicrtenfs

aHcrFcriftc mufs, icg er gub ucrc (£fc}rit

fommit løcfcligcrt ocb ucII l^iib, ocb^ uille

ønffc att icg uiftc nu, tjuor bu liibbe, ocb
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tjaabifs ieg att icg fnaarbt faar bub ftaa

big. Beer er alting fuU aff Pericmcnbt,

(Det] bragifs [liifft om b\en, wotx'xs folcf

6V bartab }paa tDolIcn, ocl] liiber bii [tor

nøb i bvcn. Iicer er alting epttjer ben

leiligbcb fuarligenfs uci (5ub ij liimmclen

giffue att alting uaar fom tcb ffuUe oct] (at)

ieg uaar Ijecr fraa igen, faa baabifs ieg

fnarbt att taale meb big igen. lin ben

^tlfommed^tigfte tjerre oclj gub befljaler ieg

big meb Ijiinbrebe gang liunbrebe tliufmb

gobe bage oct] nettt^er octi bliffuer faa

lenge ieg leffucr

bin t^ierbtallerfeerifte I^ierte

CI:jrtftian m. p.

(Slem icfe att fiige bin mober gobe natt

jpaa mijne uegne.

X>atum IDuelffenbiittel ben {. Septembris

Tlnno 1615.

Znijn tiiertenfs allerfeerifte 3o»"fi^w^

3omfru Kijrften ZHuncf till (£gen tjanbe.

Biertenfs 21llerfeerifte t^ierte (Sub ij iiinu

melen fpaare ocb beuare big lenge ocb

oell, (Del] befføtte big for albt teb big

fan ffaabeligt n?erre haabe till siell oct]

liiff. tbeb iønffer ieg big aff albt mit

bierte. <Dch fan teb albrig Ijucrcfen ij

benne eller l]iin roerben gaa big faa uell,

ieg ønffer big teb io tbusinb gang beebre.

5or mijn Perfon fan ieg albrig fultacfe

ben €uige 2llfommed]tigfte gobe gub, fom

mig paa benne reiffe faa naabeligen I]aff»

ucr beuaarit, saoct] att banb faa uell oct]

løcfeligen, meb gob lielbreb ocb Karffl^eb,

mig ij bag baffw^«^ is^" "^i lånte liolften

laabit fomme.

fjiertcnfs allerfeerifte Ijierte bu fanbft

uell .tencfe att ieg norffom lengifs eftber

att taale meb big, (Dci\ tEjuiffler inteb att

teb io gaar big liigefaa. Saa baabifs

ieg neft gubts bielp att teb nu itfe ffal

uaare lenge, (Del] uill ieg inben faa bage

ffriffue big till, buor uij fan me»be biin«

anben ben 2tlfommed]tigfte gub giffue, att

teb maa ffee meb gleebe ocl] funbbeb, faa

uill ieg regne aff meb big, tij bu ueft

tjuab bu eft mig ffyDig enbnu; Den €uige

2tlfommed]tigfte gobe gub befl]aler ieg big

meb bunbrebe gang l]unbrebe ttjusinb gobe

netter oct) bage, octj flutter ieg bit liierte

ij mit ocl:j mit ij bit. ©et] bliffuer bij

bage ieg leffuer

Dijn biertens allerfeerifte l]ierte ocb

Berre Cl]riftian.

Datum Z^imbaf ben 5. ZTooembris

2tnno 16H5.

Sig bin mober mange tt]uffenb gobe

netter ocl] bage paa mine ucgne.

3eg l]aabifs att inben bu i]affuer l]afft

bette breff en l]alff bag, faa ffalbtu (ffal

bu) faa uijbere beffeb fra mig.

iniin I]jertenfaIIerfeerifte Jomfruc

3omfru Kiirften 2TCun<f til ^anbe.

fjiertens ^(Kerfeerifte bierte gub ij h'f"'

melen beuare big fraa albt teb big fan

uerre ffaabeligt baabe till ftell oclj liiff.

^ertjuofs fan ieg big icfe fortjoUc att,

faiben ieg ffreff big till, baa l]affuer ieg

faat ij fijnbe att ieg irfe fommer till 2In«

berffou ijmob ^nVL menfs ad]ter neft gub^

bielp att b,oU.e 3^^ till frebericbsborrig.

Buorfor ieg uille, att ij ftrar ffulle giffue

(£eber paa ueien till mig till frebericI]5borg.

Ejuorfor ieg nu ubi ben anben toge bag=

ligens uill ir>entl]e big ®d] uiill nu jpaa

benne gang icfe lenger opl]oUe big menfs

beftjaler big tjermeb ben alfommecbtigfte

(Sub meb l]unbrebe gang l]unbrebe tbufinb

gobe netter oc\\ bage (Dd] bliffuer bii

baage ieg leffuer

Dijn 21llerfeerifte l]ierte ocb E]erre

Ctjriftian.

Datum Købenbaffuen ben {^. Decem«

bris 2tnno [byb.

ITTijn l]iertenf5 allerfeerifte 3o'"fi'w

3omfru Kijrften 2r(uncf titt lianbe.
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fjiertcnfs ^IHcrfcpriffc Kijrften 2T(iincf.

<5ub ij t|immclcii fpaare ocL] bcuaarc &ig

Icngc ocl^ u«U fraa albt tcb fom big ffaa«

tcligt fan ucrrc baabc till liiff (og) ftel,

tcb i^'nffer iog big aff alJM mit bicrtc,

Ød) cptl^erfom for nogle bage jijben, aff

Mg ocf] bijnn IHober, mig er ffeb nogen

roformobfnbis rcijbberuertigtjeb, 5aa baff^

uer ieg irfe fnnb unberlaabe, <£ber berpaa

mtjn mening <xii laabe uijbe, <Då\ (£ber

till gemiif^bt att føre, l-juorlebifs alting

I]iibinttiII er forloben, odi buab mijn me-

ning berom fan uerre.

fjiertenfs allerfeerifte Kijrften ZHund bu

ueft big nocffom att Ærinbre, att ber ieg

ben 21. ^Igufti ubi Heeruerrenbifs Tiax,

fem till Ciuibegaar, oå\ meb big taalebe,

ubi bijn ZTioberfs Smiicfefammer famme«

fteb^, I-juab teb nu uaar teb fettl^er ieg till

bijn rgon famuittigbeb;

f^norpaa bu fuaarebe mig, att bu mcb

ingen uille leffue odi bø, uben meb mig,

Ijuorpaa ieg fagbe, att ieg uille giffue big

mit breff, alt ieg big for alle uijUe elffe

og eel^re, oc\\ ide fraa big ffillifs, førenb

qwh aljommecl^tigfte off ueb ben tijmelige

bob ofs (!) abffilbe, Øcli uaar ubi ligemaabe

jligbt et breff aff big begerenbifs, l^uortill

^i\ fuaarebe^ iaa ocb gerne, f^uorpaa ieg

big om onben baagen gaff mit breff, foni

uben tljuiffueH ueH tillftecbe er, Iiuildit

breff od]faa for fig ffal taale, uaar teb

framfommer. fjuildit breff bu till big

annammebe, oclj mig abfpurbe, om bu

fligbt bijn ZHober mottl^e giffue tilfenbe.

fjuortill ieg fuarebe, b\w ffall uiift uijbe

teb, Qz\\ teb breff ieg ffall liaffuc aff big,

teb ffall Ijun octj octj (!) bijn ZHorbrober meb

pnberffriffue. Ejuortill bu fagbe, motttje

ieg iffun uijbe l^uor lebifs *£: llTajft: uijlle baff=

ue breffuit, faa ftilicbe ieg et breff epttjerfom

ieg l|elft uille l^affue teb, ocIt fatte paa

bijn mober ocli Øttl^e neben ubi breffuit,

tin tDijtterligl)eb att ronberffriffue.

£^uorpaa bu fpurbe mig att, om ij ffuUe

baffue bub eptber Øtttje, buortill ieg fuaa«

rebe, att mig fiintifs, Ub ide uerre fornø«

ben, eptberbi ieg formente, l^annem bog

uell en gang ifxxa ftjn egen Pjanb, att

fomme till (£ber, faa funbe teb bog ffee

l^uab fornøben funbe uerre. (£n ftacfit tiib

bereptljer fomftu (fom bu) till mig ocl] fagbe

till mig, om ieg uaar ide till freeb^, att bijn

mober allene mottbe unberffriffue famme

breff, l-;uortill ieg fuaarebe, mig att uere

bermeb ganjfe uell till friib^.

£)uormeb teb faa l^enftob intill anben

baagen, ber ieg ^aa fpurbe big epttjer

famme breff. Suaarebc bu till att ieg teb

om morgen bereptber ffuUe befomme.

Daa uij nu om morgenen fiiltiifs till

Jlffens og famme fteb^ ingen leiligbeb fig

funbe giffue, nogit om famme breff att

taale, faa baffuer ieg teb faa paa ben

tiib laabit beroe.

Tiaa. er fammefteb^ bijn ZTIober ubi

21sfen5 fommen till mig ocl) tadit

mig for bij gobe tilbub, ieg l^affbe till«

ftillet big. Der ieg nu famme tiib Dbaff

lanbit brog ocl) oben Hijgit en temmelig

tiib toaar, i>a<x er big nodfom beuiift buor

mange gobe oct; irenlige ffriffuelfer ofs er

gangen ijmellem, I^uilde ubi orb ocb baag«

ftaffue fig fielffuer nodfom ffall funbe tijbe

naar bii fremfommer.

Der ieg nu er fommen bi em, Øcl-j bijn

mober ocb bu eptlier mijn begeering erre

till mig fommen till fjaaberileff ben \2,

^Igufti (1) ubi rcaruerenbis aar ^aa Ijaff«

uer bu ftrar epttjer moltiib famme afftt^en

fagbt till mig, att bu Ijaffbe tCK> breff tjuofS'

big Ød) togft faa till fførtit oå^ uille faa

mig teb, K>a<x fagbe ieg: 3<?9 troer big faa

uell, ieg faar i'Z^ uell altiib uaar bijn leilig=

tjeb (£r. fiuor ^aa bu fidft mig teb, faa

gid ieg tjen oå^, befaa teb i uijnbuit. Ød)

ftad teb faa buof mig. Der uij nu nogle

bange roaar fammen, Ød) I^affbe allel)anbe

ffembt od) gob omgiengelfe rmh Ijucranbre,
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ftoC) ieg tijbt oå\ liaffbc big ij mijn aarm,

Ødi fagbc till bijn mobcr, bcrrne er nu

mijn, I^uortill Ijun fuaarebc. 3aa fom menb

ij ffall Ijaffue l]iinber lijgc [om ij uijll

fielffucr builrfit ffcbbc tiger enb (£en gang.

3iblanbt anbit braagifs bijn mober ueE

till fijnbe, att bcr ieg faab I^uofs I^iinber

att bjUn fagbe till mig Deb ij Ijuab folcf

fijger. fjuortill ieg fnaarobe, at teb laa

liibit mad]t ^aa huab bii fagbe, ^aa fagbe

\\Vi\\, bii jtjger, at naar Kijrften I:jaffuer

faatt et baarn eller tl-ju, t>aa ffuUe l^un

tjaffue forloff igen, l^uortill ieg fuaarcbe,

teb ueftu (oeeb bu) uell bcbre att jlijg forloff

t(fe fan giffues, ®d] megen anben famtaale

baabeub bii maaber od] anben ofs ijmcUem till

^aabersleff fallen er, imiblertiib uij uar

ber tillfammen, l^uilcfe alfammen l:jeer att

opregne alfor lang uiEe bliffue, (DA} icfe=

Ijeller fornøben (£r. T)er uij nu tillfam-

men fiiltifs till Cunbegaar, Q)å\ famme=

fteb^ tog affffeb meb eber, naar ij till

mig tjiib ofuer till lanbit ffulle fomme,

t)aa tiaffuer bijn mober mig ubfpuibt,

l-juab for piiger l-jun ffulle faa big meb

l^uortill ieg fuaarebe at l^un ffulle faa big

Dennom meb, meb Ijuilcfe big bebft uaar

tienbt, buorom ieg big od^faa fielffuer till«

ffreff od^ ieg bit fuaar berpaa l^eer tiU«

ftebe l^affucr.

^er ieg nu mijn breng offuer till eber

fenbe meb ffriffuelfe, att mijn begeering

æaar att ij till bettl^e fteeb till mig ffulle

fomme, <Då\ ij ^ix^aa l^iib erre atjnfom-

nten. Daa l^affuer bu meb all uenliiglieb

eptVr mijn ZTøie unbffillit big, fom ieg

(£ptl]er famme tiib^ leiligl^eb norffom uaar

tillfriib^. Der teb nu faa ij nogle baage

l^affuer uaarit, (Dd^ ber ieg teb faa fram

ij bebre att mottlie lioHis, begerrit l^affuer

<£r mig aff bijn mober faauell fom aff

Mg fuaarit, at ij tjaffbe icfe tencft att teb

faalebifs ffulle uerre menbt.

(Dm Xl\x bijn mober eller bu fielff«

ner aff alle biffe forberørttje leiligl^e«

ber icfe baffuer mijn fulfommen ITTeening

od7 æillie forftabt Derpaa giffuer ieg cn=

buer fom er (£rliig, ZTladit att bomme

ipaa l]uilcfen Dom ieg beermeb beplid)ter

mig att uerre onbergiffuen.

Q)åi eptl]erbi famme bit ubgiffne breff

fauell fom od^faa mit, Ijuerfen er imob

(8ub eller en gob famuittigl^eb, i(fe l^eller

finbifs berubi nogen æeerlig begeering,

(Då] (£r nocffom uift og faaft att teb

(£d]teffab fom ijmellem tl^uenbe beer paa

iorben fluttis od^ beuilgifs ubi ]:iwt\'\t

oA\ meb oprid]tigbeb fijbeji tjollis io (£r

(5ub ij t]immelcn betjageliigbt lang borren (?)

faat all ZHenniffelige ffiiÆ od^ orbning, tij

^(sn fan foranbcifs faa tijbt od^ Tpo^o. faa

mange manner fom Øffrigtjeben ij tjuerbt

berrebom teb for goobt at^nfeer. Øctj

Æptl^erbi ieg nu obforligcufs tiaffuer be«

uiift, att baabe bijn mober octj bu fielffuer

nocffom mijn mening oclj uillie tiaffuer

uiift, berbuofs ocl^faa al^nmellit att fligbt

irfe er ijmob (5ub oct; en gob famuittig-

l^eb, bertiilmeb baffuer ieg inteb toeerligbt

begeerit. Daa formener ieg big Kijrften

JTiunÆ plictjtig att uerre att l^olle mig teb

-bu biig ijmob mig forffreffuit l^affuer,

faalebifs fom famme bieff ubi fijn mening

orb fraa orb lyber, Ijuortill ieg mig ocl^«

fab forlaaber, ©cl] ttjuiffler inteb ^aa biig

att naar bu alting betencfer at bu t)aa

uill gøror (!) U^ \aa att mig ingen 21ar-

fag till nogeit fortornelffe giffues.

SfuHe teb fig tilbraage offuer aU mijn

fort^aabning, at mig l]eerubinben ffulle

l^enbe nogen fpaat (eptl^erbi iib faft er ij

Ijuer manfs ZTlunbe), ^aa. fan liuer el^rlig

menniffe fom mig fenber, uell teuÆe att

teb uar mig uliibeligbt (Då\ ganffe umue-

ligbt att taale, Øclj berubaf ijmob all min roijl-

lie ®cb tan(fe funbe fomme allel]anbe roloi;

ligbeb, fom fanffe mootttje recfe fig till

mange, builcfit altfor tr>itløfftig uille uerre

l^ecr }paa benne gang att ffiiffue . . ^uor?

for ieg enbnu fom tilforn forfeer mig till
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b\q att bu od? bijn mober alting ij bet befte

betcncfer, Øct; er \ea tilfrib^ ij i}mm ij

bette breff, ocl] benne mijn mccning uill

labe fee. i^uildit alfammen ieg for liøibt«

nebiabt Iicffuer acf]tit big at laobc forftaa,

l^uorpaa icg bijn Sfriftlig Ærfleering for=

uentenbifs (£r. Øclj bliffuer fom ieg loff«

nit l^affuor

Dijn l-;iertcnfaIIerfccri[lo l^iorto oc\:i tjcrre

Stialenge ieg leffuer

Cf]riftian.

2ktum ,-?rebericI^iborrig triibio 3uU'

baag 2lm\o 16\5.

Koerc <£IIen ZlTarfuijn (^nb ij bjmmcloi

fpaarc ocl^ beuaarc big lenge ocii ucil

fraa aibt r»nbt baabc till liif ocl^ fiell.

fjeerl-iuofs fon ieg big mijn <£rfloering

yaa bijn ffriiffuclfc fom mig ij gaar til-

ftillit or \dc forl]olIe,

I.

2lnlangenbos bii ^O tl^ufinb balcr, att bu

icfe nbi bon meening l]affuer laabit nug

meb Sijncfloor tiltaale, attu benncm r»iUe

I]affuo till giffuens. f^uorom ieg icfe

I^elle baffucr l^orbt 5ijnflor noget taale

om, mcnfs I^uab ieg tilforn loffuit baffuet

tcb bragis ieg nocffom till mijnbo, tjuilcfet

att bjollo, ieg ingen aarfag bjaffuer att

forbijgaa. ®cl] meener ieg att fligbt mit

tilbub ocl^ lofftc, ffall icfe uere till biffe

forretagno fob togaffnlig. Q)ch moener ieg

berljuofs att fortro Fjuerman jligbt gorrifs

inteb fornøben, tji teb ingenman reb«

fommcr.
n.

^Inlangenbis Ztørlunb og Kuberregaarb

att ficUie yaa teb bon ubloffuebe Summa
biftebebre hmbe bliiffuc betliaalit,

^uab Hørlunb anlanger boa Ijaffuer

to 5tabtl]olberen (Serbt Kanbtjou berpaa

taalit, oclj begcerit mijn bouilling builcfen

I^anb ocl^faa ffall befommo. ZTlenfs Ijuor

I]øit Ijanb famme gaarb uijll antaage teb

er enbnu æuijft, Saat, paa ben fumme att

flaa fijn lijb er icfe uell mueligbt. Dev-

lijuofs er bettlje att bctendPe, att om man
formegit l^aafter meb famme Køb, baa

fan teb giffue ffaabe,faa (faa at) man icfe be«

fommer fijn oerb berfor, ^uorfor teb er

bebre att forrente pengen paa et aarfs«

tijb cnb alformegit bcrmcb att l;aafte.

£)uab Hubergaarb anlanger, berom

baffuer ieg laabit Corfi^ Huub uijbe

mijn mening. Haar ieg Ijanfs erflee«

ring forfaarer, faa ffall berubi oijbere

bliffue fororbning giorbt.

f)uab pcnjiingen anlanger fom till uijffe

tijber erre ubloffuit berom uill ieg for«

orbne naar gub uill ieg fommer fraa

Z^orrie ijgen, faatt bij till rettbe tijbe ffall

bliffue erlagbt, Øct} allting ffall gaa ret

tiill paa alle 5ijber.

3imibertiib ieg er bortlje, baa fanbtu

gørre teb till cnbc meb Stabtbolberen

(5erbt J^anbtjou, faat ben fumme fan uijft

fommo fram.

III.

^It bu begoerer att ieg uijlle laabe an-

namme Kijrftcn IHuncfis gob^, teb fan

icfe ffee, JTlenfs uijlbtu leffuere nogit

fraa big, att teb ba leffueres Kijrften

ITiuncf ftelfuer, ubi l^iinbers laabuerriifs

neeruecrelfo bog icfe førcnb altiing meb

bifs føb ocl) ffiffter er til enbe.

IV.

if^uab anlanger attij altiib eber till mig

moottbe forlaabc, faa maa ij eber frij^

Higen bertiill forlaabe, att ij Ijuifs billige

maabe ieg nogentijb eber beforbre fan,

berubi ffall ij altiiC* finbe mig uillig.

i^eftjaalenbiS' big Ijermeb (Sub alfom«

mocl^tigfte, Daium Croneborrig b. [O. 3ulij

5lnno \(>\6.

Cl) rift i an.

5ru €llen ZTiarfujn till Ijanbe.
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Kecrc (£llen. 3eg uillo attu \aa Icngc

ffuUe bliffuc tjuofs Kijrften intill gub uill

att tjun bliffu^r til pafs igen. ©cl] ep=

tcrbi Sarnit tilfommenbifs 5ønt>ag, fom

t£r ben 30. fjutus ffal friftnifs attu haa.

mc6 anbre tcb forl]iclper til faatl^er,

i^cfl^aalenbifs big I^ernieb gub, 'Datum

Kobentjaffuen ^<i\\ ^5. ^Igufli 2lnno ;6\8.

(El^riftian.

<£llen ZHarfuijn till £)anbc.

10.

^ncmoriall*

D\\ ^oUanbffe gefanbtc bcginber at tale

om prolongation att gaa Tpa Suerrig, roan«

jirt bit maa giffue tot gang \<ia megit

till tol fom ij Sunbit, fagbt r>eb fiines att

bii acl]te ingcji ffabe, Haar bii fun fan

gore ofs ffabe. D\\ l^olber ^^h fa l]iem=

feligbt, at man ij al fanbl^eb befuerligens

fan faa at uijbe, Ijuab bi] giiffuer, l[x\\\--

cfet uij t^affuer ij actjt Tpaa bii uegne Tpa

prolongationen.

Deb fiinis at ta'ii ftjnffe folrf uill funbe

Pgaa (£tecferaftuer (?) till figens ZTTaars

hoc tempore Anni faat I]an funbe ^aa . . .

pa fiitibe.

Bijgcnbs ZHaars uiil Æoinbis att Ijanb

Irbbr protocoUere I^uif fom Sluttis in con«

filio faat bii fjri offifeer fan faa beb

ffrifllig ftray befl^ualt bcb er fluttib, \:iuab

ffee ffall €llcn bliifuer ba ffaam aff 5iig

l\uat bu aul bcb fommer bu 31^1 ®cl] beb

anbiit fiigc bij at bij inteb l^affuer beb

forftanben.

U.

(£r ^iingriffuen mcb nogit aff beb \yU

rfiitøij eller fleebe tjecr forl^anben €r,

faocl] meb '^oo eller 500 bl. tienbt er (!)

baa ffall lian loijet ocl] pengene befomme

ij bag.

Slob^fogben ffall ffaffe J^iitigreffuen et

fammer opab trappen offuer børnenes

Kammer.

21. rXla: (Cl^riftine lUnnd.

12.

(>aa frocfen 5opI]ie5 ffriiffuelfe er bettc

mit Snar att naar t^un førft l^affuer for«

flarit bij fpraag aff ffrifften, fom Ijun

l^affuer 2llIigoert ba <£t beb bijlig Hocf

att ieg laber tjinber forftaa aff l]uem ieg

l^affuer beb, fom ieg fiift lob l^inber for«

ftaa forbi att 3>i^<^" "iJ fommer till 'Snbe

meb ben Punft, ba fommer ieg meb gub^

l^ielp l]entiil flabberplab^on l^uor (?) ieg Ær«

fl^or att tuenbe aff l-jinbes foftor €ptber

Ijinbers fom ben Ælfte uar hen l^uos beris

2T(ober. 2ltt tjun faa fliitig l^affuer l]afft

ij acl^t tjuab l^un ffuUe gore l]ijnber5 Xflo-

bcr ocii glembt Ijinbers faber fom uar

(ulæfeligt) l-jaffuer faat førft beb l^affuer

ueret gobt att fe beraff att Haar nogen

er bøb paa ZHobers fiibe baa l^affuer man

funbt fe gob farue aff lineb toieb (?)

Zrtons ben tijb mijn fofter Ctjurfyrftinben

aff Sayen r>aar bøb baa gi(f I^du 23rogib

fleb.

©rbinan^, l^uoreftf^er folÆit fig ffall

retttje.

5ru Kijrften ffal meb gob leiligl]eb fig

til Koben: forføic imob ben ^7 fjuius (Dcii

meb fig taage

\ Hiingreffuen

2 Kmr rr>lfelbt

3 Profs Knubsføit

^ Ul: Kaaifs

5 Dii tl^uenbe 3c>wfruer, odi ben

fuiinbe, tl^uenbe piger ZTlarcfus 5fabbe od]

Kijrftens breng.

6 (£rnft 5fribbe, mync brenge, flir«

bøberen od] mit tøij.

7 211: 2Ibolff meb en breng.

8 <£n aff følfferfammerib od^ en aff

felberen.

9 Vn tl]ucnbe triimmeter, fom l]eer er

tiil Korffør møber l^anfs frab^børfte meb
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on af Stollen, font ffall f>aa ucien fol^rcrc

od] vbtele moqnen.

Den roogen mob bcb SevertDercf ffal

meb, od^ I)uor locrcfit ftaar ffal tjanb

IjoIIc ftille ocI:j merrfe fteeben, l^uor at Ien[f=

menbcn ffall laabe leggc en ftor ftcen eller

laabe fette et trær offucrenbe.

2lctnm baalum ben 9 Dec. 2lnno I627.

14.

Den 26 Øctobris 2lnno 162h fom Kongen

fraa nyfcping till Kiobenl^anen.

5ra ben 26 octobris 2lnno i628 octj till

ben 19 febrnari ^Inno 1629 uar Kongen

ftille till Kiobenl]auen, uben bet b. IXi.

rcyfte 3mclom Kiøbenl^auen, ^r^sborig og

(Eroneborig ocl^ ual]r toie 3 mebeler til

albrige fra I:jinanben offuer ^ iiellct 5 bage

tillige 3 bet lengfte.

Saa ualjr ben tib rcie faa nal]r famen

4 uger od} y bag fer ieg begynte att rebe

tin barfel ocl^ \2 uger ocl^ { bag effter.

11.

Keere (£lIon, ber ieg fom Sønbag Xlat

til 2^ofHib, faa fpurbe ieg ben ftore tolicfe,

fom uar ffeb \>aa Croniborg, l^norfor ieg

l-;aftebe ocl] fom l]iib, om morgenen oeb

flire flet. 3^'G ii'^*-' ftraj- l^ciffne bragib til

Croniborg, ntcn^ ieg fanbt bcrnon bcct for

mig, fom uaar (fommet) hcU. nagne oclj faal

bcrfra, albt berris toij bloff y lobbib, 21nn

Katrinifs gulb l^affbe en borttje, mens beb

fom til ftebe ygcn aff fluppelycfe, tijsbagen

bereftl^^r fom Kijrften tjtib (Dd} beginte

ftra^- at uille uybe, l^uab barnib ffulle iiebbe,

om bei) for fuagl^eb^ ffylb ffulle ubi myn

frauerrelffe bcbif^, l^uorpaa ieg fuarebe, at

bet uar tijb nocl], naar ieg uille bort at

labe l^inber beb uijbe. 3 '^<^^^ f*^'" ^1""

til mig octj berettobc, at barnib uar megeb

fuagbt, buab mig filntifs., om man icfe

ffulle labe bøbc bcb. ^uortil ieg fuarebe

3o før to bebre ocl] at Ijun ftray ffuUc

^enbe eptl^er Ijoffprebifanten. Sa fpurbe

i]un ftraj-, l^uab beb ffulle tjebbe, Ijuorpaa

ieg fuarebe, bmi ff^U iiebbe Dorretea ocb

ij en l\a^t glemte at fige Æliisbet tiil. Saa
gicf ieg ftrar ben til boriib ocb ffreff

m. Cljriften til, at barnib ffuQe tjebbe

Dorretea Æliifabet. Strar bereptl>cr, fom

ieg faab ocb ffreff, fom bun b^ftig til mig

ocb fpurbe mig, om barnib ffulle iiebbe uijere

enb Dorretea, Sa fuarebe ieg faa, Sfall

bun faa l^un ffall bebbe Dorretea Æliifabet,

Sa fagbe bun, ^cq babifs icfe, at oij røijl

fa forberffue bet gobe barn, beb Ijaffuer

3er inteb r>nbt giorbt ffal b"" neffnifs op

eplljer Karrin ^Inberfsbatterfs barn, buor«

till ieg fuarebe mig inteb att l^affue tcncf

paa Karren ^Inberfsbatters barn ij mange

aar, mens bette lob ieg neffne eptber mijn

farmober ocl^ mormober, bi"^ f'icf uel at

laabe beb bliffue berueb. Saa gijcf ijun ba

31be tilfriibt fra mig. (Dd} Ijaffuer ftben

ijnteb uerreb h^uois mig, ^ea motte uel uijbe

om l^un eller nogen fom uijs er, fan bijlle

fig inb, at om Keyfferen ocb ^obbelen baffbe

et naffn, om bij berfor uaar lijqe bøiitacli«

tib, Deb er uell at l^unbebagen liaffuer enbe,

ocb att beb er ijcfo metjre l^eebt. Der er

ganffe ingen tbuiffuel paa, at Zlaav bun

er gangen ij fijrcfo, faa faar irij en frii

famen forenb b^"' \^'^^ uijllo aa tilborb^

meb bornen, menfs beb ffall inteb gaa

l^inber an, Sømen, Ijerremenben, børnenes

opuarter, od] piigerne maa icfe faa mab

inbe ubi 2iibberftuen
,

bii<^i^^*^» ^^" inteb

gerne ffall uille laabe gaa fiine piiger. bun

baffuer fat (faaet) en bollanbtff piige, fom

ftigifs at uerre tjell funftig ocl] temmelig

fmucf, fanffee man maa inteb fee paa ben,

Deb ftigifs at binberfs JUrunedPon meb golii«

arbt uijl fraa b'"ber, buab nu ffeer beb

giffuor ofs fijben. Sefalenbifs big bermeb

gub ij ijimmelen.

2lt. frebe: ben \ Øctobris 21nno 1629.

i£briftian.

5tu €Ilen JTJarfuijn till lianbe.

Kongel. Sfriffuelfe om Søfter Dorotl^eae

Haffn.'
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25.

ZticEjt globft bu, 3^1? Ijcibe auf bcin

lefkr fct^reiben c)erftan^e^, bas frau €IIeu

i^abe bid] Dorftccn laffen, bas es micl]

nicl^t gcfille, bas meinc X)ocbtern 3^^'^^

ZHutter I^eiinfucl-jte unb bas bu Isatte mciue

Docbter Æleonore oerurlaubt nac\\ ycjxc

ZHutter ju reifen, bieipeil fie yox mit eins

unb anbers Porfel^Mi ivolltc, u?as yqt ah-

gingc alfo oerl^alte id] bid] nid]t, liiemit

bafs es ift mid] feer lieb ju erfaren, bas

bu unb forermcltc Dod]tcr frau Kirften

3t!rer Sactje ftd] fo getreulid] angelegen

fein la^; infonberl]eit ^aa frau ÆUen bid]

mein meinung n?egen 5rau Kirfteji l]abe

roiffen laffen, n?as id] ycix fd]riftlid] burd]

2 Æbelleute jugcfant l]abe; tnfonberI]eit

nactj bem id] nun moro mit feiner als

mit bid] unb Dorermelte meine Dod]ter

umb felbige Sadje 5U tigeren ^cioha. "Des

falls id] bid] nu t]iemit tjabe 5U oerfteljen

geben molion, bas id] feft unb folfommen

Dorbleibo bej ben fd]reibeit fo tct^ 5r<3u

Ællen -jugefant l^abc , toie gefagt fei unb

Dormoine id] bas bu Derpflid]ft fei mid]

Dor bcm felben fdjreiben garant 3U fein,

bas alle iPelt erfaren fan, oh id] ober

5rau Kirften bas goliipte gobrodjen iiabe,

fo toir Dor gott im l]intmel unb bie tcelt

getl]an I]abe.

Don 5Icnsburgl]aus b. 27 Hooemb. {6'\5,

Cl]riftian.

Heid]S t]offmeifter 3ur £janb.

Den ^5te ZHartij \185 nad] XliveUes ab-

gcfd]i(fet toorben.

Da disse markelige og betydningsfulde Breve trænger til at kommenteres i forskellig Henseende, har For-

fatteren af Kristian IV's Historie, Slotsforvalter Bering Liisberg, lovet en nærmere Drøftelse af Bre-

vene. Den vil fremkomme i næste Hæfte.
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FREDSVENLIG UDVIKLING

Af Fredrik Bajer.

Fredrik liajcr i 1892.

»Excelsior —

«

Det er mig en ære at være opfordret

til at skrive en artikel enten om-

handlende en skildring af mit „arbejde

i fredssagen" eller af „fredssagens hi-

storie".

Jeg skal gøre et forsøg, idet jeg dog

sætter „både—og" i stedet for „enten

—

eller", om end artiklen derved får et

mer „causerie"-agtigt præg.

Jeg forbigår det forsog, som 1867,

efter brevveksling med Fr. Passy, blev

gjort af mig på at stifte en dansk freds-

forening.

Det lykkedes først den 28. november

1882. Men den nyfødte fik navnet

„Foreningen til Danmarks nevtralisering".

Jeg nærede næmlig den gang den tro,

at dette formål lettest og hurtigst kunde

nås. I nevtralisering ligger gara>iteret

nevtralitet. I 1898 var jeg — især gen-

nem påvirkning af min svenske ven,

rigsdagsmand Dr. Ad. Hedin — bleven

klar over, at garanteret nevtralitet var

betydningsløs, ja endog kunde blive ska-

delig. Det lykkedes mig at få „Dansk

Fredsforening" til at ændre sit program i

den henseende. Formålet blev fra nu

af: at virke for, at Danmark erklærer

sig vedvarende nevtralt.

Hvad ligger deri?

Det ligger i ordet erklæring, at her

ikke er tale om noget, som afhænger af

andre magter, men om noget, som den

suveræne stat gør af egen fri magtfuld-

kommenhed. Det var udenrigsminister

Blulimes standpunkt under Krimkrigen.

Det er det standpunkt, som den folke-

retsk^mdige Fr. de Martens har tilrådet

Danmark at indtage. Og det er uden

tvivl en misforståelse af fhv. udenrigs-

minister Deuntzer , når han opfatter en

sådan erklæring om vedvarende nevtra-

litet som „en blot demonstration, hvor-

ved Danmark ikke kan opnå nogen

fordel" o. s. v. (se Bilag til Forsvars-

kommissionens Betænkning p. 6). Jo, den

en gang for alle erklærede principielle

nevtralitet har den fordel fremfor den

tilfældige, — den, som erklæres for hvert

enkelt tilfælde, når krig er ved at brj^de

ud imellem andre magter, — at den be-

trj^gger imod alliancetilbud fra disses

side. Den stat, som har erklæret sig

principielt og vedvarende nevtral, har

meget lettere ved at holde sig fri for

krigsalliancer, end den, som andre stater

mener at kunne vinde for sig som for-

bundsfæller. Erklæringen, afgiven en gang
for alle, virker som en para-alliance —
(jævnfør parasol).
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Misforståelsen kommer vel for en del

deraf, at man, både fra den ene og fra

den anden side, ofte altfor meget sætter

nevtralitetsspørsmål i forbindelse med
forsvarsspørsmål. De magtmidler, som en

nevtral stat har brug for til opretholdelse

af sin nevtralitet eller varetagelse af sine

folkeretlige pligter under krig mellem an-

dre magter, bliver uden tvivl de samme
i alle tilfælde. De afhænger ikke af,

om nevtraliteten er af den ene eller den

anden natur. Forskellen er i det højeste,

at den en gang for alle erklærede nev-

tralitet i højere grad opretholder suveræ-

niteten, medens den garanterede nevtra-

litet åbner adgang til indblanding fra

garanti magternes side i den nevtrale stats

ordning af dens militærvæsen.

Men er dette rigtigt, står nevtralitets-

spørsmålet heller ikke i umiddelbar for-

bindelse med afvæbm Iigsspørsmålet. Dettes

løsning foregår imellem staterne på samme
naturlige måde som det, i hundredårenes

løb, er foregået imellem borgerne i

samme stat. Når den internatjonale rets-

sikkerhed er bleven så stor, at det ingen

nytte længer er til at være bevæbnet,

falder våbnene bort af sig selv. Politi

og domstole i internatjonal forstand vil

efterhånden i tidernes løb fremme af-

væbningen, om end aldrig væbnet magt
helt vil kunne undværes — lige så lidt

internatjonalt som natjonalt, Ingen vil

naturligvis gøre begyndelsen med afvæb-

ning, så længe stridigheder imellem

natjonerne ikke kan afgøres ad retslig

vej, ved voldgift, mægling eller på anden

fredelig måde. Først, når det er til-

fældet, forsvinder våbnene efterhånden.

Det er også en misforståelse at anse

våbnene som selve sygdommen. De er

kun sygdommens ydre kendetegn. Man
helbreder ikke en koppepatient ved at

barbere kopperne bort. Der må en

grundigere kur til. Det, som bevirker

koppernes fremtræden i det ydre, må
bort.

Det er den gode forståelse — Ventente

cordiak — , som, i forbindelse med de

internatjonale retsmidlers forbedring, må
være fredsvennernes hovedopgave. Lige.

som i lægekunsten er de forebyggende

midler vigtigere end de, som må til-

gribes, når sygdommen — krigen i dette

tilfælde — er udbrudt.

Der er derfor noget, som for freds-

vennerne må stå som endnu højere for-

mål end voldgift o. lign. Voldgift for-

udsætter strid. Men bedre endnu end

for Voldgift er det at virke for, hvad
vor store legatstifter Alfred Nobel i sit

testamente har betegnet som »folkens

fdrbrodrande« (hans modersmåls udtryk

taber ved oversættelse). Denne sandhed

erkendes mer og mer af de ledende

fredsvenner i alle lande. Derfor er der

en stigende tilbøjelighed til at danne inter-

natjonale politiske sammenslutninger. Ti

derved udelukkes, så vidt muligt, krig

imellem de stater, som slutter sig sam-

men. Der har bl. a. hævet sig røster

for at forene Tomagtsforbundet og Tre-

magtsforbundet til et Femmagtsforbund

eller lignende. Men der er en fare ved

at virke for sligt uden tilstrækkeligt hen-

syn til forbundsmagternes selvstandighed.

Faren er imperialistisk. Og imperialismen

bliver i længden den største fare for

fredssagen, idet den er tilbøjelig til at

sætte magt i stedet for ret. De store

magters hjærtelige omfavnelser er vel glæ-

delige, men dog kun for så vidt som
de små staters selvstændighed ikke knu-

ses imellem de stores favntag. Derfor

har jeg ved enhver lejlighed i de senere

år betegnet som kantonalisme, hvad der

bør fremmes for at afværge imperial-

ismens farer. Den meget frugtbare, freds-

venlige forfatter Alfred Fried har med

rette taget til orde for Verdens ormnisation.
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Frcdsuenlig Udvikling

„Organiser Verden!" oversat på mange

sprog, er endog brugl som indskrift på

oblater til at lukke breve med. Jeg

har gjort opmærksom på, at det ikke

er nok at organisere, når man ikke or-

ganiserer på den rette måde. Forbilledet

kan findes i Svejtser- forbundets organi-

sation. Dets 22 kantoner kaldes endog

„suveræne" i forfatningsloven. Deres

selvstændighed er hævdet. I Svejts vi-

ser historien, hvorledes store og små

„stater" — endog med forskelligt sprog

og forskellige trosbekendelser — kan føre

et fredeligt samliv i indbyrdes forståelse

med hverandre. Heri ser jeg forbilledet

for det „folkens forbrodrande", Nobel

nævner som det første formål i sit testa-

mente.

Hermed har jeg i flygtige træk an-

tydet den åndelige udvikling, jeg i de

sidste firti år har gennemgået som freds-

ven. Jeg har med det samme meddelt

lidt om mit eget arbejde i fredssagen,

løvrigt håber jeg i løbet af året at kunne

udgive „mit levned". Et menneskes

levnedsløb er tit parallelt med en hel

tidsalders , og har for så vidt mer end

rent personlig interesse.
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Selma Lasrcrlcit' ved Skrivebordet.

TO SPAADOMME
Et Stykke Selvbiografi af Selma LagerlOf.

MAN kan tænke sig, der var stor Travl-

hed og Forstyrrelse paa den gamle

Gaard Mårbacka den 20. November 1858.

Et Barn var født der den Dag temmelig sent

om Aftenen, og den Slags Ting volder jo

altid Uro og Besvær, selv paa et Sted, hvor

man har for Skik at tage Livet roligt og

ikke gøre mere Væsen af en Ting, end den

er værd.

I den mørke Aftenstund henimod Klokken

ni kommer Præstekonen, der bor i Nabo-

gaarden, og stikker Hovedet ind ad Køkken-

døren. Det er en lille, gammel Kone, en

Slægtning og god Veninde af Huset, hvem

alle Mennesker kalder Moster Wennervik.

Hun har ikke haft Ro paa sig derhjemme,

men har kastet et Sjal over Hovedet, taget

en Lygte i Haanden og famlet sig frem ad

den smalle Sti, der løber bag Haven, for

at høre, hvordan det staar til.

Præstekonen bliver straks vist ind i Stuen

inden for Køkkenet. Der bor gamle Fru

Lagerlof, Enke efter Regimentsskriver Lager-

lof, som hun har boet der sit hele Liv baade

som gift og som ung Pige. Hun sidder med

sine halvfjerdsindstyve Aar og sit hvide Haar

i Sofahjørnet og strikker Strømper til Børne-

børnene som sædvanlig. Inde hos hende er

alt roligt, og selv er hun ogsaa rolig, for

hendes Søn Lieutenant Lagerlof, der har

overtaget Gaarden efter sin Fader, har netop

været inde og fortalt hende, at nu var det

værste overstaaet, og Barnet var kommet til

Verden.

Saa sent paa Dagen det er, sætter Hus-

holdersken Kaffekedlen over og kommer snart

ind i Stuen med en velforsynet Kaffebakke.

Og saa sætter Moster Wennervik og gamle

Fru Lagerlof sig ganske alene til at drikke

Kaffe. Moster Wennervik faar at vide, at

det er en Pige, der er født, og de to gamle,

der har naaet til Grænsen af Livet, sidder
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der og taler om, hvordan hun, der nylig er

kommet ind i det, skal faa det her i Verden.

„Som hun er, saadan faar hun det, hver-

ken bedre eller ringere", siger gamle Fru

Lagerlof.

„Ja, lidt Lykke skal der nuogsaatil, Søster",

svarer Moster Wennervik.

Lige i det Præstekonen siger disse Ord,

bøjer gamle Fru Lagerløf sig frem og foler

paa Syposen, som Moster Wennervik altid

gaar med paa Armen. Der er tusende Ting

i den, for Moster Wennervik er af dem, der

ved Raad for alting, og som derfor ogsaa

altid maa være belavet paa, at Folk kommer

og beder hende om Hjælp. Først paa sine

gamle Dage er hun bleven gift med Fastor

Wennervik, som er Fru Lagerlofs Broder;

inden den Tid har hun været Husbestyrerinde

paa flere store Gaarde. Derfor er det, hun

forstaar sig paa alting, lige fra at lave Bryllups-

mad og sætte den fineste Drejlsvæv op til at

kurere syge og opdrage unge Bønderpiger til

gode Husmødre.

Da gamle Fru Lagerlof føler paa Syposen,

mærker hun snart, at der foruden Sytøjet og

Brillerne og Nøgleknippet og Brystsukkerne

og Medicinflasken og Vævebogen og Lugte-

daasen ogsaa ligger en haard, firkantet Gen-

stand.

„Jeg kan føle, at Søster har Kortene med",

siger hun.

Moster bliver lidt rød i de visne Kinder.

Hun kan spaa, og hun lægger aldrig Kortene

op, uden at alt, hvad hun forudsiger, ind-

træffer. Hun sætter stor Pris paa, at Folk tyr

til hendes Spaadomsgave, men det lader hun

sig ikke mærke med. Hun forsikrer, at hun

ikke har mindste Anelse om, at hun har faaet

Kortene med. Hun kan slet ikke begribe,

hvordan de er kommet ned i Syposen.

„Men naar de nu alligevel er med, saa kan

Søster da gerne lægge dem op for den lille

Stakkel, der nu er kommet til Verden".

Moster Wennervik gør sig lidt kostbar,

men hun er ikke svær at nøde, og saa bliver

Kaffebakken flyttet til Side, og den gamle

Præstekone begynder at lægge Kort op; hun

tumler dem med stor Behændighed, og gamle

Fru Lagerlof, der sidder og ser paa hende,

synes, at Svigerinden ser ud som en rigtig

Spaakælling. Hun er brun af Lød med spillende

mørke Øjne og en lang Krog af en Næse.

Paa Hovedet har hun en sort Blondekappe,

der gaar ned i en Spids midt i Panden, og

i Tindingerne paa begge Sider af Panden

er der tre store Bukler. Der er ikke et

graat Haar paa hendes Hoved, og der er ikke

en Plet i hendes Ansigt, der ikke er over-

spundet af Rynker.

Moster Wennervik lægger Kortene op i

fire Rakker, ni i hver, og da det er be-

sørget, sætter hun Pegefingeren paa det

første Kort og giver sig til at tælle en, to,

tre, fire, lige til seksten. Hun tæller op og

ned, frem og tilbage og flytter F"ingeren,

alt som hun tæller, lige til hun kommer til

det sekstende Kort. Da mumler hun sagte

ved sig selv, som om hun ikke var rigtig til-

freds.

„Naa, hvad ser du. Søster?" spørger gamle

Fru Lagerlof.

„Der er en eller anden Sygelighed, der

følger hende", svarer Præstekonen, „og jeg

tror, hun kommer til at trækkes med den

hele sit Liv".

„Enhver maa have sit Kors at bære,

ellers bliver man ikke Menneske", siger gamle

Fru Lagerlof. Hun har et lyst Sind og vil

altid gerne se det bedste ved enhver Ting.

„Er hun sygelig, saa kommer hun vel til

at føre et stille Liv, og det er dog det bedste

for et Fruentimmer".

Moster Wennervik sætter- igen Pegefingeren

paa Kortene og giver sig til at tælle paa-

ny. „Der ligger mange og lange Rejser for

hende", siger hun og blinker lunt til Sviger-

inden. „Og mange Gange maa hun flytte

og skifte Bolig".

„Paa en rullende Sten gror der ikke Græs",

siger gamle Fru Lagerlof. Hun, der alle sine

222



To Spaadomme

Dage har boet paa den samme Gaard, er ikke

rigtig glad ved, at hendes Barnebarn skal

være af dem, der flakker om fra Sted til Sted.

„Men jeg indser nok, at bliver hun sygelig,

saa kan hun ikke selv tjene sit Brød, men

maa rejse rundt til F'amilien. Det er ikke

let for den, der ikke kan arbejde og gøre

Gavn for Føden".

„Hun kommer til at arbejde og slide alle

sine Dage", forkynder Moster Wennervik

efter en ny Optælling. „Det skal du ikke

være bange for, Søster".

„Ja, saa er Meningen vel den, at hun

skal tjene sit Brød hos andre og kommer

til at skifte Herskab mange Gange", siger

gamle Fru Lagerlof og sukker. Saadan et

Liv forekommer hende, der aldrig har behøvet

at tjene nogen, det værste af alt. „Men dig

er det jo gaaet godt. Søster", siger hun og

lyser op. „Maa hun bare blive ligesaa dygtig

som du !

"

„Hun kommer aldrig til at sætte en Væv

op i hele sit Liv", siger Moster Wennervik

med Næsen ned i Kortene og saa fordybet

i at udgrunde Fremtiden, at hun ikke skænker

det en Tanke, om hun spaar noget behage-

ligt eller ubehageligt. „Hun faar meget at

gøre med Bøger og Papirer, skal du faa

at se".

Gamle Fru Lagerlof bøjer sig ogsaa ned

over Kortene, som for at finde en Mening

i Virvaret.

„Faar hun meget at gøre med Bøger og

Papirer?" siger hun eftertænksom. „Søster

mener maaske, at hun bliver gift med en

fattig Præst, der er nødt til at flytte fra

Sogn til Sogn og aldrig kommer til Ro.

Men er det blot en skikkelig Mand, der vil

være god imod hende — — — ".

Moster rækker en Finger lige op i Vejret

og afbryder hende.

„Vil Søster have, jeg skal sige det, som

det er?"

„Ja, vist vil jeg saa", siger gamle Fru

Lagerlof.

„Hun bliver aldrig gift".

„Ja, saa, bliver hun aldrig gift!" siger

gamle Fru Lagerlof, og nu maa hun lægge

Baand paa sig for ikke at vise, hvor skuffet

hun er. „Ja, ja, saa bliver hun maaske

sparet for mange Sorger. Men du kan vel

ialtfald se, om hun bliver et skikkeligt og

godt Menneske?"

„Ja, god og skikkelig, det bliver hun",

siger Moster Wennervik og bøjer sig paa-

ny ned over Kortene for at udforske flere

Hemmeligheder, men nu afbryder gamle Fru

Lagerlof hende og siger lidt tørt:

„Nu skal Søster ikke ulejlige sig med at

sige mere. Jeg er tilfreds, nu jeg har faael

at vide, at hun bliver et skikkeligt Menneske.

Det er egentlig det eneste, der er vigtigt at

vide".

Der er en Bog, der hedder Oceola, ja, det

er heller ikke umuligt, at jeg husker fejl, og

at den har et andet fint, fremmed Navn.

Det er en Indianerbog, som man siger nu

til Dags, den var dog næppe oprindelig skreven

for Børn, men bestemt til at læses af Voksne.

Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den, og

heller ikke, naar den er skrevet, men den er

rimeligvis temmelig gammel, for det er over

fyrretyve Aar siden, jeg saa den første Gang.

Jeg kan ikke forklare, hvordan det gik

til, at den Bog havde fundet Vej til mit

Hjem oppe i Vårmland. Den hørte ikke til

Husets egen Bogsamling, der for Størstedelen

bestod af Ting i bunden Stil, og kun talte

meget faa Romaner. Det kan have været

en Gæst, der har bragt den med, eller ogsaa

har min Faster, der er en stor Romansluger,

laant den hos en af Naboerne. Men hvor-

dan den nu er kommen der, saa er det sikkert,

at den en skønne Dag, da jeg er en syv,

otte Aar gammel, ligger paa et Bord der-

hjemme, og at jeg tilfældigvis faar Øje paa

den.

Jeg holder meget af at læse, og jeg sidder
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gerne hver Dag paa en lav Stol ved Siden

af Moder, mens hun er beskæftiget med sit

Sytøj, og læser højt i Nosselts Verdens-

historie for Fruentimmer. Vi er naaet igen-

nem alle syv Dele, men jeg holder mest af

første Del med de mange Sagn. Jeg holder

aldrig op at glæde mig over, at Odysseus

kommer hjem og slaar Frierne ihjel, men

Hektors og Andromachcs Afsked springer

jeg helst over, for den kan jeg ikke læse

uden at græde.

Fritiofs Saga, Andersens Kventyr, Fiinrik

Ståls Sågner hører ogsaa til mine gode Venner,

men jeg har aldrig før set en Roman for

mine Øjne. Jeg tænker heller ikke paa at

læse den tykke Bog; jeg synes, der skulde

Aar til at komme igennem den, men jeg

giver mig til at blade i den. Men Skæbnen

vil, at jeg netop slaar op paa det Sted, hvor

Bogens Heltinde, en Plantageejers unge, skønne

Datter, under Badet bliver overrasket af en

Alligator. Jeg læser om, hvordan hun flygter

og forfølges og er i Livsfare. Aldrig i Livet

har jeg læst noget, der sætter mig i en saa-

dan Spænding. Jeg bliver staaende aande-

løs og læser, lige til den unge, heltemodige

Indianer kommer ilende til Hjælp og efter

en forfærdelig Kamp med Alligatoren stikker

sin Kniv i dens Hjerte.

Derefter læser jeg videre. Side efter

Side, saa længe jeg faar Lov at være i

Fred. Og saa snart jeg har en ledig Time

og ikke skal sidde paa Skolebænken for

at lære at skrive og regne og læse, smutter

jeg hen til Oceola, der stadig ligger paa

samme Sted, og fortsætter Læsningen.

Jeg er fuldstændig betaget, aldeles for-

hekset. Jeg tænker paa Bogen Dag og Nat.

Det er en ny Verden, jeg pludselig har op-

daget. Det er hele Livets Rigdom, der for

første Gang aabenbarer sig for mig. Det er

Kærlighed, Heltegerninger, skønne, ædle Men-

nesker, nedrige Skurke, Farer og Glæder,

Sejre og Nederlag. Det er frem for alt en

kunstfærdig sammenkædet Række af Begiven-

heder, der vækker Spænding og Forventning.

Det er alt, hvad et lille syvaars Barn, der

vokser op paa en stille Gaard paa Landet, aldrig

før har haft Anelse om.

Om en af Jordens Indbyggere blev hen-

sat til en Stjerne langt ude i Verdensrummet,

tror jeg ikke, han vilde undersøge denne ny

Verden med mere glødende Iver, med større

Interresse, med en stærkere Følelse af Lyk-

salighed over, at netop han kommer til at

stifte Bekendtskab med alt dette fremmede.

Da jeg er færdig med Oceola, kaster jeg

mig over alle de Romaner, jeg kan faa fat i.

Det er ikke let at afgøre, hvor meget jeg

forstaar af dem, men jeg nyder dem ube-

skrivelig. De fleste af dem er dog ganske

forsvundet af min Erindring.

Naar jeg tænker tilbage paa denne Tid,

undrer det mig, at man lod mig læse alt,

hvad jeg vilde. Men jeg kan jo nok for-

staa, at Moder og Fader havde ondt ved at

nægte mig det. Den Sygelighed, som Moster

Wennervik havde spaaet mig, havde allerede

ramt mig. Mit ene Ben var svagt, og lange

Tider igennem kunde jeg slet ikke gaa. Det

blev betragtet som skadeligt, at jeg for-

nøjede mig med Legemsøvelser og Frilufts-

lege som de andre Børn; jeg skulde helst

være i Ro. Og da nu mine Forældre saa,

at jeg var lykkelig, naar jeg bare havde en

Bog i Haanden, nænnede de sagtens ikke at

tage den Fornøjelse fra mig.

Men for mig bliver Bekendtskabet med

Oceola afgørende for hele Livet. Den vækker

en dyb, stærk Længsel hos mig efter en-

gang at frembringe noget ligesaa skønt. Det

er den Bog, der bevirker, at jeg, saa ung

jeg er, allerede ved, at det, jeg helst af alt

vil tage mig for i mit Liv, det er at skrive

Romaner.

Mine Søskende og Barnepiger har fortalt

mig om den Spaadom, som gamle Moster

Wennervik udtalte den Nat, jeg blev født.

Der er ingen, der er synderlig tilfreds med

Spaadommen undtagen jeg selv. Jeg er vel
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Selma'JLagerlofs Barndomshjem i Mårbacka.

fornøjet, fordi den forudsiger, at jeg vil den skulde fordunkle Billedet af den virke-

faa meget at gøre med Bøger og Skriveri. lige, straalende Oceola. Jeg havde mest Lyst

Det er det eneste, jeg bryder mig om i de til at kaste den ud af Kupevinduet,

Tider. — — — Men jeg kunde alligevel ikke kaste den

Og nu maa jeg ogsaa fortælle, hvad Bog ud af Vinduet. Der var egentlig noget

der hændte mig for nogle Aar siden, da jeg rørende i, at det var saadan en Bog, som i

allerede havde skrevet et Par Bøger. Da de Tider havde formaaet at give mig saa

saa jeg tilfældigvis i Bogladen paa en Jern- meget. Jeg lod den følge med hjem, men

banestation en lille tyk Bog, der hed Oceola. jeg har gemt den aller inderst inde i Bog-

Den var daarlig trykt paa grimt, graat Tryk- skabet, og jeg tør aldrig mere se til den.

papir, heftet i et simpelt, tyndt Bind, og den *
^,

*

blev falbudt for en meget ringe Sum. Da jeg er ni Aar gammel, gaar en anden

Jeg købte den, og da jeg igen sad i af Moster Wennerviks slemme Spaadomme i

Kupeen, gav jeg mig til at læse i den for Opfyldelse. Jeg kommer ud paa en lang

at se, om det virkelig var min Barndoms Rejse. Jeg bliver sendt til Stockholm for at

Vidunderbog, som jeg havde mellem Hænder. søge Lægehjælp for mit daarlige Ben, og

Jeg fandt virkelig den Scene med Alligatoren. Lægen forordner, at jeg skal gennemgaa en

Det maatte altsaa være samme Bog. Kur paa et gymnastisk Institut. Jeg bliver

Men det var det alligevel ikke. Dette var i Stockholm hele Vinteren, og jeg har

en tarvelig, kedelig, slet oversat, forældet, megen Gavn af Behandlingen. Da jeg om
affekteret Bog. Det var omtrent som efter Foraaret kommer hjem, er jeg ligesaa rask

mange Aars Adskillelse at gense sin Ung- som andre Børn, og jeg halter næsten ikke.

doms elskede som en skranten Olding. Jeg bor hos nogle nære Slægtninge, der

Jeg blev bange for Bogen, bange for, at er rigtig gode imod mig, men det kan ikke
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undgaas, at jeg længes lidt hjem. Jeg har

ondt ved at vænne mig til Bylivet. Det

generer mig, at jeg er nødt til at tage Hat

og Kaabe paa hver Gang, jeg gaar ud, og

jeg kan ikke lide de lange, lige, brolagte

Gader, hvor smaa Børn maa gaa ligesaa

roligt og pænt som de voksne. De stock-

holmske Børns Lege er heller ikke noget for

mig. Jeg kan ikke sidde paa deres smaa

Kælker, og jeg bryder mig ikke en Smule

om Dukker. Jeg føler mig dum og kejtet

sammen med disse pæne og kvikke Børn,

og jeg er bange for, at de skal le ad mig,

fordi jeg taler Viirmlandsk.

Men der er Ting i Stockholm, der er

over al Beskrivelse dejlige, og som holder

mig skadesløs for alle Genvordigheder. Min

Morbroder har for Eksempel et Bogskab,

hvor alle Walter Scotts Romaner staar paa

en af Hylderne, og han laaner mig den ene

efter den anden, saa jeg faar dem allesammen

læst. Og saa er der jo Teatret!

Hos min Familie bor der en gammel Pige,

der har holdt Hus for min Morbroder, inden

han giftede sig. Hun er for gammel til at

bestille noget, men sidder Dag ud og Dag

ind i en dejlig Lænestol i sit eget lille

Værelse og hækler og strikker. Min Mor-

broder er saa god ved hende. Han er bange

for, at hun skal faa det for ensformigt, og

kommer ikke saa sjælden og stikker en

Teaterbillet til hende. Men naar den gamle

gaar i Teatret, faar jeg Lov at følge med.

Min Familie har opdaget, hvad for en grænse-

løs Fornøjelse det er for mig, og det kan

jo ogsaa være, de er lidt bange for at lade

den gamle gaa alene. Desuden koster mine

Teaterbesøg ikke noget. Gamle Ulla be-

høver bare at sige et Ord til Kontrolløren,

saa faar jeg Lov at gaa med ind. Jeg faar

naturligvis ingen Siddeplads, men maa staa

foran hende, men hvad gør det ? Tiden gaar

saa hurtigt i Teatret. Jeg faar ikke Tid

at tænke paa, om jeg er træt, før det hele

er forbi.

Der er sagtens nok endnu nogen, der kan

huske de slidte Trapper og de smalle Gange

i det gamle Operahus. Og der er vel ogsaa

dem, der erindrer, hvordan der lugtede i

Korridorerne. Det hænder mig undertiden i

Udlandet, at jeg kommer ind i et gammelt

Skuespilhus, hvor den samme Teaterlugt

sidder gemt. Og hver Gang, jeg mærker

den, gribes jeg af Forventningens Salighed.

Jeg synes, jeg igen er et lille Barn, der

staar udenfor Logedøren og venter paa, at

Kontrolløren skal komme og lukke op.

Ulla og jeg sidder altid i anden Etage,

midtfor, paa første Række. Vi gaar for

Resten ikke altid i Operaen, vi gaar ogsaa

i Det dramatiske Teater, men der har vi de

samme Pladser.

Faa den Maade ser vi sammen: Afrikaner-

inden, Robert, Den Stumme, Jægerbruden,

Viirmlandingarne, Den skønne Helene, Fruen-

timmerskolen, Drivhusblomster, Min Rose i

Skoven.

Det var en ny, broget Verden, jeg blev

ført ind i. Man skulde tro, jeg maatte

blive helt fortumlet.

Det er unægtelig heldigt, at jeg har siddet

ved min Moders Sybord og læst Nosselts

Verdenshistorie, hvor skulde jeg ellers have

fundet mig til Rette?

Men egentlig er det ikke nogen ganske

ny Verden. Det er snarere min velbekendte

Romanverden, der har faaet Liv, og som

føres frem for mig i levende Billeder. Saadan

ser de altsaa ud, mine Vildmænd, mine

harniskklædte Riddere! Saadan gaar en

Konge klædt, saadan er en Klostergaard

indrettet, i saadan nogle lange, graa

Kapper er det. Munke og Nonner vandrer

om. Jeg gør Bekendtskab med stormfulde

Have , tropiske Landskaber , ildsprudende

Bjerge. Og jeg tager naturligvis det hele

for fuldt Alvor. Jeg forstaar ikke, at Den

skønne Helene er en eneste stor Spøg. Jeg

tror, det gik saadan til, da Helene blev røvet

af Paris, skønt Nosselt har glemt at fortælle det.
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Vi har ganske samme Smag, den gamle

og jeg. Vi holder af smukke Dekorationer,

prægtige Dragter, store Scener, hvor hele

Skuepladsen vrimler af Mennesker. Og natur-

ligvis bryder vi os mest om Handlingen.

Sangen og Musiken forstaar vi os ikke syn-

derlig paa. Vi er nærmest kede af dem,

for naar de synger, har vi ondt ved at høre

Ordene og kan ikke følge Sammenhængen.

Vi er heller ikke rigtig tilfredse med den

Slags Stykker, hvor der ingen Konger eller

Riddere optræder. Jeg for mit Vedkommende

synes godt om en Folkekomedie som Vårm-

landingarna, fordi den minder mig om Hjem-

met. Men gamle Ulla er misfornøjet med

kun at se Bønder paa Scenen. Hun saarer

mig dybt ved at sige, at Den skønne Helene

med alle de mange Konger var noget helt

andet. Jeg føler mig stødt paa Landsmands-

skabets Vegne, men i Grunden er jeg vist

af samme Mening.

Imidlertid gaar Vinteren, og hen paa For-

aaret rejser jeg hjem. Og naturligvis lever

jeg i Erindringen om alt det, jeg har set,

og fortæller det om og om igen for mine

Søskende.

En Dag, da vi af en eller anden Grund

ikke er i Skole, finder vi paa, at vi vil lege

Teater, at vi vil spille et af de Teaterstykker,

jeg har set i Stockholm. Og det, vi be-

stemmer os til at spille, er „Min Rose i

Skoven", ikke fordi det var det morsomste

af de Stykker, jeg havde set, men det er

det letteste, det eneste, vi synes, vi kan

magte at spille.

Det bliver en anstrengende Dag for mig.

Det er mig, der indstuderer Rollerne og lærer

Skuespillerne, hvad de skal sige. Vi har

ingen Bog, men kun min Hukommelse at

stole paa. Det er mig, der ved Hjælp af

Sengetæpper forvandler vort Barnekammer til

en Scene. Det er ogsaa mig, der bestemmer,

hvordan de optrædende skal sminkes, friseres

og kostumeres. Jeg er den eneste, der har

nogen Erfaring i den Slags Ting.

Inden Aften er dog det hele færdigt, og

Stykket kan løbe af Stabelen. Tilskuere er

Fader, Moder, Faster, Guvernanten, Hushol-

dersken og et Par af Pigerne. De sidder

allesammen i en snæver Døraabning, og jeg

tror ikke, de ser meget af Scenen, men det

er vist ligemeget. De morer sig nok allige-

vel udmærket.

Vi har en ung Pige paa tolv Aar i Huset

hos os. Hun er meget sød og gaar om i

min Moders gamle Balkjole og spiller Elsker-

inden, „min Rose i Skoven". Min ældste

Søster, der ogsaa er tolv Aar, har Faders

ældste Uniformsfrakke paa og spiller Elskeren.

Hun er ogsaa meget sød, og hun spiller saa

godt. Hun har ligefrem Skuespillertalent.

Vor Stuepige spiller en gammel Husjomfru,

og selv spiller jeg en gammel Mand paa

halvfjerdsindstyve Aar. Der er en gammel

Mand med langt, hvidt Haar i Stykket, og

jeg tager den Rolle, fordi mit Haar er saa

langt og ganske hvidt.

Vi gjorde stor, stor Lykke. Jeg gad vidst,

hvad Forfatteren vilde have sagt, hvis han

havde set sit Stykke saadan spillet. Men

maaske ogsaa han havde været tilfreds.

Fra den Dag af drømmer jeg ikke blot

om at skrive Romaner. Nu vil jeg ogsaa

skrive Teaterstykker. Jeg længes efter at

blive voksen, saa jeg ikke mere behøver at

sidde paa Skolebænken og spilde min Tid

med Regning og Stile.

Det er en yndig Eftermiddag i Foraaret,

og jeg gaar frem og tilbage i den lille Lund

bagved Haven. Saa snart jeg paa en af de

bugtede Gange naar hen til Udkanten af

Lunden, møder det rigeste Lys mig. Store

Marker ligger udbredt foran mig, og Sol-

skinnet ligger og dirrer i Væden, som stiger

op fra de nypløjede Marker. Paa eet Sted

skinner Luften som Purpur, et andet Sted

ser det ud, som om den var fuld af Guld-

støv. Men inde under Træerne er der
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underlig mørkt. De er nylig sprungen ud.

Jeg er endnu ikke blevet vant til det grønne

Mørke, der altid hersker inde under dem.

Pludselig, idet jeg fra Lyset i Havens Ud-

kant vender om og kommer ind i Skyggen,

falder et Par Rim mig paa Læben:

Det ar så morkt under lindarna,

så ångsligt stilla i vindarna.

Hvad nu? Hvad er dog det? Der staar

jeg og kan knap faa Vejret af Forbavselse.

Det er jo Rim. Det er jo Vers. Kan jeg

lave Vers?

Jeg er femten Aar, og jeg har læst alle

de Bøger med Vers i, som vi har hjemme:

Tegner, Runeberg, Fru Lenngren, Stagnelius,

Vitalis, Bellman, Wallin, Dahlgren, men

det er aldrig faldet mig ind, at jeg selv

skulde kunne skrive Vers. At skrive Vers,

det var noget højt og helligt. Det var en

Gave, som kun var forundt Menneskehedens

udvalgte.

Men nu har jeg alligevel sat et Par Linjer

sammen, der rimer. Jeg gentager dem den

ene Gang efter den anden. Jeg siger dem

højt for mig selv. Jeg nynner dem. Jeg

gør dog ingen Forsøg paa at tilføje flere

Linjer. Jeg er altfor forbavset over det, der

er hændt mig.

Tænk dig, at du er vokset op som en

fattig Tiggertøs, og én pludselig kommer og

fortæller dig, at du er et Kongebarn!

Tænk dig, at du har været blind og

uventet er bleven seende, at du har været

forarmet og pludselig er bleven rig, at du

var forstødt og venneløs og uformodet mødte

en stor, varm Kærlighed ! Tænk dig, hvad

du vil af stor, uventet Lykke, og du vil

dog ikke kunne tænke dig den større, end

den, jeg føler i den Stund.

Jeg kan rime, jeg kan lave Vers. Jeg

har samme Gave som Tegner, Runeberg,

Wallin. Jeg skal blive som en af dem.

Romaner og Teaterstykker har jeg altid

haft i Sinde at skrive. Men det er ikke

nær saa vidunderligt som at skrive Vers.

Det er kun fornøjeligt og underholdende, men

Vers, det er det høje. Det er det ærefulde.

Det er det vidunderligste af alt.

Jeg taler ikke til nogen af min Familie

om den store Opdagelse. Men jeg gaar hele

Dagen om som i en Rus, hører ikke, hvad

man siger til mig, men svarer hen i Vejret.

Jeg kan endnu se os for mig den Dag,

som vi sad ved Aftensbordet. Der sidder

Fader, og der sidder Moder. Der er mine

Søstre, Faster og Guvernanten. Og der er

jeg selv, lille og bleg, med stort, hvidt Haar,

som enhver anden Landsbypige. Som sæd-

vanlig er det Fader, der fører Ordet, og

spøger med Faster og Guvernanten. Der er

muntert og hyggeligt, og Samtalen drejer sig

om de mest dagligdags Ting. Hvad vilde

de dog have sagt, alle de andre, hvis de

havde haft en Anelse om alle de vilde

Drømme, der foer mig igennem Hovedet

!

Hvad der foruroliger mig lidt, er Moster

Wennerviks Spaadom. Den indeholdt ikke

noget om, at jeg skulde blive noget stort og

mærkeligt. Men den, der skriver Vers, den

er stor. Han er næsten mere end en Konge.

Jeg begynder at blive bange for, at jeg

har taget fejl, at jeg ikke har den gud-

dommelige Gave.

Saa gentager jeg det lille Rim for mig

selv, og jeg føler mig igen uendelig stolt,

uendelig lykkelig.

Da det omsider bliver Nat, maa jeg prøve,

hvad den ny Evne duer til, og jeg begynder

tillidsfuldt paa et Digt. Jeg binder og

knytter Ord til Ord og lukker ikke et Øje

hele Natten. Jeg føjer Verselinje til Verse-

linje, og inden Morgen har jeg en hel Masse

Vers færdige.

Men Digtet er ikke det mærkeligste for

mig. Det mærkelige er, at jeg har den

Gave, at jeg kan rime, at jeg hører til de

udvalgte.

Fra den Tid af laver jeg Vers i Tide og

i Utide, tidlig og silde, Dag og Nat mange
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Aar igennem. Det meste af hele denne

Digtervirksomhed er forsvundet, og den Smule,

der er tilbage, er meget ringe.

Af hele dette Forfatterskab er der kun en

eneste lille Stump, som jeg holder af, og

som jeg undertiden hvisker til mig selv,

naar jeg staar inde

i Træernes Mørke og

ser A ftensolens Lys

flamme over Dal og

Slette.

Det år så morkt un^er

lindarna,

så ångsligt stilla i vin-

darna.

*

» »

Jeg er tre og tyve

Aar, og jeger i Stock-

holm i det samme

gode Hjem, der aab-

nede sig for mig, da

jeg var et niaars

Barn. Jeg er rejst

dertil for at komme

ind paa det højere

Lærerindeseminarium

.

Jeg har været oppe

til Adgangseksamen

og sidder nu, Dagen

efter, at den er endt,

og venter paa Bud,

om jeg er bestaaet, om

paa Seminariet.

Det er en lang Dag, det er næsten umu-

ligt at faa Ende paa den. Vi har været til

Eksamen i omtrent en Uge, og det har ikke

været saa svært, som jeg frygtede. Det har

været Dage fulde af stærk Spænding, men

der er da sket noget, der har været Be-

vægelse og Kappestrid, og til Tider har det

endogsaa været fornøjeligt. Alle Eksamina-

torerne har været i høj Grad velvillige, og

deres Fordringer har ikke været overdrevne.

I det store og hele tror jeg, at jeg har

klaret mig godt ved Prøven. Men uheldigvis

jeg

Ungdomsbillede af Selma Lagerlof

kommer ind

er det ikke nok at klare sig godt. Man maa

ogsaa være bedre end en hel Del andre.

Kun fem og tyve Elever om Aaret kan

optages paa Seminariet, og vi er ni og fyrre-

tyve Ansøgere. Det er det frygtelige. Vi

er blevet overhørt i smaa Grupper paa tre

og tre, og derfor ved

jeg ikke, hvordan de

andre har klaret sig.

Men jeg er sikker

paa, at alle de an-

dre har gennemgaaet

en ordentlig Skole i

en By. De har ikke

boet ude paa Landet

hele deres Liv og

brugt al deres Fri-

tid til at skrive umu-

lige Vers. Det er

ganske naturligt, at

de allesammen maa

være dygtigere end

jeg-

Det sidste Aar har

jeg været i Stock-

holm og gennem-

gaaet et Kursus for

at forberede mig til

Adgangseksamen.

Men det er kun et

eneste Aar, jeg bar

læst alvorligt. De andre har gennemgaaet

store Skoler med otte Klasser.

Det hedder sig, at vi ikke faar Udfaldet

at vide før langt henad Eftermiddagen.

Hvis jeg ikke er bestaaet, kommer Pedellen

med et Brev, der meddeler mig, at jeg ikke

i Aar kan optages som Elev paa Lærerinde-

seminariet. Er jeg derimod bestaaet, faar

jeg intet Brev, ingensomhelst Underretning.

Da kan jeg ganske roligt næste Morgen gaa

op paa Seminariet og begynde mine Studier.

Men endnu er det midt paa Dagen. Der er

endnu mange Timer, til jeg kan begynde at

vente Pedellen med det frygtede Brev.
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Min Familie har ondt af mig, men hvad

kan de gøre for at hjælpe mig? Vi sidder

og taler sammen, men jeg har svært ved at

høre efter, hvad de siger. Tankerne vender

stadig tilbage til dette: om jeg har regnet

den matematiske Opgave splittergalt, eller om

jeg ikke svarede forkert ved Overhøringen i

Svensk.

Og jeg haaber og beder til, at jeg maa

slippe igennem Kksamen, ikke fordi jeg er

lærdere end de andre Ansøgere, men fordi

jeg trænger mere til det end nogen af de

andre.

Det er nu noget, jeg er vis paa. Ingen

af de andre trænger saa meget til at komme

ind og faa disse tre Aars gratis Undervis-

ning, som Seminariet giver. Lykkes det

mig ikke nu, da er det forbi med mig. Da

bliver jeg nødt til at søge en lille Lærer-

indeplads paa et Par hundrede Kroner om

Aaret, eller ogsaa maa jeg tage hjem og

gaa i Huset. Jeg er ikke saa barnagtig nu,

som da jeg gik derhjemme og troede, det

var nok at ønske og drømme for at blive

til noget. Nu ved jeg, at jeg maa arbejde

og skaffe mig Kundskaber, hvis jeg vil vawe

Forfatterinde.

Jeg ved ogsaa, at jeg maa skaffe mig

Kundskaber, hvis jeg vil leve. Vi har væ-

ret saa fattige derhjemme i de sidste Aar.

Jeg maa lære at tjene mit Brød selv, hvis

jeg ikke vil synke ned i Elendighed.

Der er maaske ingen af de andre Ansø-

gere, der handler stik imod deres Faders

Vilje. De har maaske ikke maattet tiltvinge

sig Lov til at rejse hjemmefra. I deres

Hjem tror man maaske ikke længer, at en

Kvinde ikke behøver at lære noget ordent-

ligt. Og kommer de ikke ind nu, saa kan

de maaske prøve igen til næste Aar. Men

jeg faar aldrig mere Lov af Fader at rejse

læse ved andre Skoler. Men det kan jeg

ikke. Fader har ingen Penge at give mig,

og det er vel sagtens for en stor Del derfor,

han har saa meget imod at lade mig rejse

hjemmefra. Men kommer jeg nu blot ind

paa Seminariet, da er min Fremtid betrygget,

da kan jeg faa Penge at laane, saa jeg kan

have Raad til at bo i Stockholm, mens jeg

gaar paa Kursus. Men mislykkes det, hvem

vil saa hjælpe mig?

Hvor Tiden gaar langsomt den Dag. Og

ingenting kan man tage sig for. Jeg kan

ikke gaa ud at spasere, for tænk, om Pe-

dellen kom med Brevet, mens jeg var borte.

Og hvad kan det hjælpe at læse. Eksamen

er jo forbi. Der er ikke andet at gøre end

at vente.

Jeg har ventet hele mit Liv, men paa en

anden Maade. Jeg har gaaet og ventet paa

at blive opdaget, ventet at en eller anden

skulde faa mine Romaner, mine Digte, mine

Skuespil at læse og finde dem smukke og

talentfulde. Hver Gang, jeg viste dem til

nogen, haabede jeg, at dette Mirakel skulde

ske.

Og een Gang var det virkelig nær ved at

ske. Der var Bryllup paa en af Nabogaar-

dene, og jeg var Brudepige. \'ed Bryllups-

middagen oplæste en af Brudesvendene et

Digt for Brudepigerne, og jeg holdt til Svar

Talen for Brudesvendene, ogsaa paa Vers.

Vi gjorde naturligvis begge to stor Lykke.

Man gør jo altid Lykke med Lejligheds-

vers.

Noget efter kom mm Moder og sagde, at

Eva Fryxell gerne vilde tale med mig.

Eva Fryxell var Datter af den store Hi-

storieskriver, Anders Fryxell, der var Provst

i Nabosognet. Hun var selv Forfatterinde

og en fint dannet Dame. Hun tilbragte

gerne Vinteren i Stockholm og kom i de

til Stockholm og læse, hvis det mislyk- Tiders litterære Kredse. Ingen kunde være

kes nu. bedre skikket end hun til at hjælpe mig

De andre er vel heller ikke saa fattige frem i Verden.

som jeg. De kan maaske faa Hjælp til at Hun var med til Bryllupet. Hun havde
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hørt mig læse Vers op, og nu vilde hun

tale med mig.

Hun spurgte mig, om jeg plejede at skrive

Vers. Hun bad mig sende hende mine

bedste Ting, saa vilde hun prøve at faa

dem ind i et eller andet Tidsskrift.

Hun var meget venlig, og jeg troede, at

Lykken omsider var kommen. Jeg sendte

hende mine Digte, og saa gik jeg og ven-

tede paa at faa dem at se paa Tryk.

Men hele Efteraaret gik, hele Vinteren, og

jeg hørte ikke noget til dem.

Først hen ad Foraaret kom der et stort

Brev fra Eva Fryxell. Hun sendte mig mine

Digte tilbage. Intet Tidsskrift havde villet

optage dem. Men det var ikke det eneste,

hun skrev. Hun skrev, at jeg burde ud i

Verden og lære noget, ellers kunde jeg al-

drig blive til noget.

Og saa var det vel nærmest som Følge

af hendes Formaninger, at jeg for et Aar

siden havde revet mig løs hjemmefra. I

hele det Aar havde jeg ingenting skrevet,

men kun læst for at kunne indhente alt det,

jeg manglede.

Samtidig vaagnede Kærligheden til Stu-

dier hos mig. Jeg længtes efter disse tre

Aar ved Seminariet, efter di.sse tre Aar med

stærkt intensivt Arbejde og Udvikling.

„Hun kommer til at arbejde og slide alle

sine Dage," havde Moster Wennervik sagt,

og jeg haabede, det skulde gaa i Opfyldelse.

En Gang imellem ringer det paa Entré-

døren. Da giver det et Sæt i mig, og jeg

tænker, at det maaske er Pedellen fra Se-

minariet. De sagde jo nok, at han ikke

kunde komme før efter Klokken fem, men

hvem ved? Afgørelsen kan jo være truffet

tidligere i Aar.

Haabet synker med hvert Minut. Natur-

ligvis har alle de andre otte og fyrre væ-

ret dygtigere end jeg. Og naturligvis har

jeg svaret forkert mange Gange, uden at

jeg selv har mærket det.

Klokken slaar tre. Da ringer det igen.

Det er en Slægtning og Kammerat af mig,

der kommer. Hun ønsker ogsaa at komme

ind paa Seminariet i Aar, og vi har været

i samme Gruppe under Overhøringerne.

Hun kommer op for at fortælle, at vi

begge to er bestaaet. Hun vil ikke sige,

hvor hun har det fra, men hun har Medde-

lelsen fra sikker Kilde. Og saa snart hun

fik det at vide, skyndte hun sig at bringe

mig Budskabet, for at jeg ikke længer skal

sidde og være urolig.

Jeg ved ikke, hvad jeg siger eller gør.

Jeg ved ikke, om jeg takker hende. Jeg

gemmer mig i den fjerneste Krog af Huset

for at være alene.

Jeg kan slet ikke beherske mig. Jeg ry-

ster og skælver og kan ikke være rolig. Og

Taarerne styrter mig ud af Øjnene.

Jeg føler, at jeg er over det værste. Jeg

er ikke længer hjælpeløs og afhængig. Jeg

har en Fremtid for mig. Jeg kan blive i

Stand til selv at tjene mit Brød, jeg bliver

Herre over mine egne Handlinger. Det bli-

ver min egen Sag at naa det, jeg vil naa.

Det er paa Grand Hotel i Jerusalem en

Aften i Marts Aar 1900. Jemil, vor syriske

Dragoman, har kaldt mig ud for at tage

imod en Gæst. Denne Gæst kan ikke føres

ind i mit Værelse og heller ikke i den store,

fælles Salon. Dragomanen synes ikke, han

kan tage ham med længere end til Hotellets

Forstue.

Det er heller ikke at undres over, for den

fremmede ser ikke indbydende ud. Det er

en gammel Neger af en frygtelig grim Type,

en Mand, der med sine uhyre Læber, sine

lange Abearme, sit tunge Legeme og sin

grove, barklignende Hud ser ud, som om

han hørte til den Menneskerace, der var til

før Syndfloden. Og denne Skikkelse er ikke

bedækket med noget, der kan kaldes Klæder.

Han er indsvøbt og indrullet i lange smudsige,
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hvide Tøjstykker. Hans Fødder er nøgne, Vi har levet i hver sin Verden. Hvad kan

og over Hovedet har han kastet en Flig af jeg spørge om, der ikke ligger udenfor hans

samme Tøj, som han har viklet om Kroppen. Tankeomraade ?

For nogle Dage siden førte Jemil mig og

min Rejsefælle, Fru Sophie Elkan, igennem

den gamle Moske El Aksa i Jerusalem, og

det undrede os da i en Sidegang at finde

et pjaltet Tæppe ligge udbredt i en Vindues-

fordybning. Jemil fortalte os, at i den Niche

plejede der at sidde en Spaamand, der var

Folk til Tjeneste med Oplysninger om Frem-

tiden. Jeg beklagede, at han netop nu ikke

var paa sin Plads. Jeg vilde gerne blive

spaaet af en rigtig Spaamand i den gamle

El Aksa, der var bygget paa det samme

Sted som Salomons Tempel. Nu har vor

elskværdige Dragoman opsøgt Spaamanden

og bragt ham hen paa Hotellet, for at jeg

dog skulde blive spaaet i Jerusalem.

Det er ikke slet saa højtidligt at blive

spaaet i Hotellets Forstue, hvor Tjenere og

Rejsende strømmer ud og ind, som i El Aksa

Moskeen, men jeg har ikke noget Valg. Vi

gaar alle tre hen til et Bord, der staar i en

Krog. Spaamanden tager en Pose frem,

som han har holdt skjult under sine Gevandter,

løser op for den og hælder et temmelig tykt

Lag Sand ud paa Bordet, aabenbart en Slags

Strandsand, for det er fuldt af smaa, knuste

Sneglehuse.

Under disse Forberedelser maatte jeg tænke

paa Moster Wennervik. Mon denne Øster-

lænding vil vise sig som en lige saa god

Spaamand som hun.

Da Negeren har faaet Sandet bredt jævnt

ud, siger han nogle Ord paa Arabisk, som

Dragomanen oversætter paa Engelsk.

„Han beder, om Ladyen vil tænke paa

noget, hun ønsker at vide. Ladyen maa

ikke sige, hvad hun tænker paa, kun blive

ved at tænke paa det en lille Tid, saa skal

hun faa Svar".

Et Øjeblik staar jeg tvivlraadig. Ligger

der ikke et uoverstigeligt Svælg imellem en

arabisk Spaamand og en vesterlandsk Rejsende?

Under hele dette Ophold i Jerusalem har

jeg egentlig kun haft en eneste Tanke. Jeg

er ene og alene rejst hertil for at besøge

nogle Bønder fra Nås i Dalarne, der er draget

herover og sammen med en Del Amerikanere

har grundlagt en Koloni. Jeg vilde se dem

for at skrive en Bog om dem.

Og nu har jeg været hos dem mange

Gange, spist ved deres Bord, besøgt deres

Skoler, set dem arbejde i deres Værksteder,

kørt i deres hjemmegjorte V'ogn og siddet

paa Stole, som de selv har lavet. Jeg har

hørt dem tale om deres Lære aabent og uden

Omsvøb. Jeg har ikke fundet noget hos dem,

som ikke er godt, ærligt og oprigtigt.

Jeg blev saa rørt, da jeg her i det frem-

mede Land saa deres gode, svenske Ansigter

og hørte deres ærlige, svenske Maal, at jeg

fik Taarer i Øjnene. Jeg har været med

til deres Gudstjeneste, og jeg har hørt dem

synge deres Afskedssang „Vi skal mødes

engang" til os, deres svenske Gæster. Jeg

har fundet dem ligefremme, arbejdsomme,

taalmodige, og jeg brænder af Trang til at

skrive om dem.

Men samtidig er jeg begyndt at ængste

mig for, om jeg nogensinde vil kunne skrive

en Bog om dem. Det er ikke alene Frygten

for min egen Mangel paa Evne til at behandle

Emnet, der gør mig tvivlende, men der er

ogsaa andre Grunde. Jeg lever hver eneste

Dag i en Tvivlraadighed og Ubestemthed,

der næsten er en Pine.

Det er en alvorlig Sag for mig. Kan jeg

ikke skrive Bogen, vilde denne lange Rejse

være forgæves. Tid, Penge, Kræfter kastet

bort til ingen Nytte. Det er ikke noget at

spøge med.

Hver Dag spørger jeg mig selv: Kan

dette blive til en Bog? Bliver den nogensinde

skreven? Er der noget Menneske, der vil

læse den?
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Selma Lagerlofs Hjem i Falun.

Men kan jeg spørge en Negerspaamand

om dette? Har saadan et Urmenneske nogen-

sinde set en Bog ? Ved han, hvad en Roman

vil sige?

I alt Fald er der ikke noget andet, jeg

bryder mig om at vide netop da, og jeg

samler mine Tanker om dette: „Vil det

lykkes mig at skrive en Bog om de svenske

Bønder i Jerusalem?"

Spaamanden løfter sin Haand over Sandet,

som han har udbredt foran sig, rækker en

tyk Pegefinger ud, hvorpaa der sidder en

Negl, der ligner en Klo, og danner to Rækker

Huller i Sandet. Han mumler og tæller.

Det varer temmelig længe, inden han siger

noget. Men saa vender han sig til Jemil

og taler Arabisk.

„Han siger, at Ladyen tænker paa noget,

som hun har i Sinde at skrive paa et Papir",

oversætter Jemil. „Han beder Ladyen om

ikke at være bekymret. Det, hun tænker paa,

vil lykkes hende".

Jeg kan ikke nægte, at jeg bliver lidt for-

bauset over Svaret. Det lader til, han kan

læse Tanker, den gamle Neger.

Han ser forventningsfuld paa mig, og jeg

beder Dragomanen sige ham, at han har

givet et rigtigt Svar, og at jeg er meget til-

freds med ham.

Spaamanden glatter straks de smaa Huller

i Sandet ud, saa det igen ligger jævnt og

fint, og saa beder han, om jeg vil gøre et

Spørgsmaal til.

Denne Gang betænker jeg mig ikke længe.

Næste Dag vil vi forlade Jerusalem for at

rejse videre til Nazaret, Tiberias, Damaskus.

Jeg spørger kun: „Faar vi en god Rejse?

Kommer vi til de Steder, vi gerne vil se?"

Det varer heller ikke længe, før Spaa-

manden taler igen. Han svarer dog ikke

paa mit Spørgsmaal, men beder, om han

maa se mine Hænder, begge mine Hænder.

Jeg rækker mine Hænder frem med Inder-

siden opad. Spaamanden betragter dem, gaar

et Skridt tilbage og lofter Armene i Vejret.

Ordene strømmer over hans Læber. Han er

aabenbart i stærk Sindsbevægelse.

„Hvad gaar der af ham? Hvad siger

han?" spørger jeg Dragomanen,

„Han siger, at Ladyen tænker paa en Vej,
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som ligger for hende", svarer denne, .,og

han erklærer, at Ladyen skal faa en god

Rejse. Han siger, at denne Lady har Sultan

Ibrahim il Kalils og Sultan Solimans Tegn i

sine Hænder. Han siger, at alt skal lykkes

for denne Lady. Denne Lady har en meget

kraftig Stjerne".

Jeg beder Dragomanen sige til Spaamanden,

at jeg er godt fornøjet med hans Svar, og

jeg giver ham hans Betaling. Jeg er klar

over, at naar jeg har faaet at vide, at jeg

har Abrahams og Salomons Tegn i mine

Hænder, bør jeg være tilfreds.

„Jeg gad vidst, hvad Moster Wennervik

vilde sige til dette?" hvisker jeg ved mig selv,

mens jeg gaar op paa mit Værelse.

Næppe er det sagt, før jeg synes, jeg

ganske tæt ved mit Øre hører en skarp og

klog Stemme sige paa det rareste Viirm-

landsk: .,Det kan du nok begribe, min Tøs,

at disse hersens Østerlændere, om ogsaa de

er grimme som Aber og gaar i Pjalter, saa

forstaar de sig bedre paa at smigre og sige

Behageligheder end vi andre, især da, naar

det gælder at fortjene en Skilling. Men min

Spaadom kan du stole paa. Den er ikke

betalt. Rejse skal du komme til, arbejde

skal du kcmme til, skrive Bøger skal du

komme til, rigtig rask bliver du aldrig, og

saadan skal Livet gaa for dig".

„Kære Moster Wennervik", hvisker jeg til

Svar, „vær ikke bange! Du forstaar ikke

Meningen af den Mands Ord. Han vil ikke

sige andet, end at den, der i sine modne

Aar kommer til at udføre, hvad Barnet

drømte om, han har faaet de gamle Vises

Lykke, og en god Stjerne har ledet hans

Vej".
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„Danmark" i Sommerhavn.

Vandet er omtrent isfrit, Kysten er ganske gold. I Baggrunden til venstre ses et af opstablede Proviantkasser bygget

Skur; deri har Ekspeditionens Medlemmer gemt Pelsværk og andre Skind saalcdes, at Hundene ikke kan faa fat i dem.

LIV I NORDOST-GRØNLAND
Af A. L. V. Manniche.

FOR den, der ikke selv har oplevet en

Sommer i Polarlandet og med egne

Øjne beskuet den ubeskriveligt yndefulde,

zarte arctiske Flora, set Sommerfuglene og

Mygge-Legionerne boltre sig over Morænen

og Fjældskraaningen, med egne Øren lyttet

til Elvenes Rislen, Smaavadernes melodiske

Fløjten og Havlittens Sladren fra Smelte-

vandspytten, vil Begrebet arctisk Sommer

sikkert lyde som den skæreste Ironi, som

noget opdigtet, noget, der ikke i mindste Maade

har med Virkeligheden at skaffe. Ved

Ordet Polarland — Polarfærd og Polarforsk-

ning — forbindes nu een Gang udelukkende

Tanken om noget afskrækkende, gyseligt:

Mørke, Kulde, Øde og Savn, en Opfattelse,

kun selve Polarfareren — og ofte kun med

Møje — formaar at omstøde.

Den arctiske Sommer er kort; den kommer

og forsvinder som en Drøm. Maaske skal

man netop heri søge dens Charme, maaske

er dens korte Fornemhed Skyld i, at dens

Komme imødeses med saa stor Længsel og

danner Midtpunktet for, hvad der i den

lange, mørke Vinter haabes og leves paa.

Jeg vil skrive om arctisk Sommer og

gennemblader mine Dagbøger for at finde

Stof til en sandfærdig, maaske for nøgtern

Beskrivelse; men hellere en prosaisk Sandhed

end en „poetisk" Overdrivelse!

Jeg hensætter Læserne paa Hvalrosodden,

lige efter, at vi har givet Stedet sit Navn,

der skriver sig fra et natligt, modbydeligt og

blodigt, men desværre højst nødvendigt Overfald

paa en Flok sovende Hvalrosser. Teltene er

netop rejste. Kogegrejerne udpakkede og

Madlavningen begyndt. Medens Ærterne og

Kaffen koges, vil jeg en Times Tid gaa ind

i det ukendte, hidtil af Mennesker ubetraadte

Landskab. Et skønnere kan vanskelig tænkes:

Ud ad: de store fantastisk formede Isfjælde,

majestætisk drivende om paa den spejlblanke

Fjord, over hvis Flade hist og her Sæl og

Hvalros nysgerrige og snøftende løfter deres
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Hoveder; ind ad mod Vest og Nord; mile-

vide Sletter, gennemskaarne af Klve og

isprængte med Hundreder af Smaasøer og

Smeltevandsdamme, og i Baggrunden jævnt

stigende Fjeldplateauer, fra hvilke enkelte

Partier som Feslottc hæver sig mod den

skyfri Horisont.

Og hvilket Fugleliv! Hundreder og atter

Hundreder af smaa lyse Vadefugle tripper

om ved Fjordbredderne ivrigt søgende efter

Føde — Orme og Krebsdyr, der just nu

i Ebbetiden i Millionvis er efterladt paa

Landet.

Fuglelivet har allerede nu — det er den

23de August 1906 — antaget noget af

Eftersommerens Karakter. Vadefuglene holder

sammen i store Flokke — Sandløbere, Sten-

vendere, Præstekraver, og hvad de nu alle

hedder. Nu og da hvirvler de sig op i

Luften, ud over Fjorden og ind over Mo

rænen i mangehaande hurtigt skiftende Flugt-

billeder, fremviste med en Præcission og en

Orden, som kun disse letflyvende Smaa-

væsener formaar at gøre det. Det er for-

beredende Øvelser til den store, nær fore-

staaende Afrejse. Om faa Dage lægger Kulden

sin knugende Haand over al Naturen her

oppe, og da maa F'uglene paa deres rappe

Vinger hurtigt fortrække mod Syd, mod

blidere Klima og rigere Forraadskamre.

Langs Kysten svæver, spejdende efter Bytte,

store lyse Maager, ofte ledsagede af en graa,

forslugen og noget kluntet Unge, der endnu

ikke har lært at sørge for sig selv, men

som maaske just nu er ude for at lære det.

Efter endt Jagt samles de prægtige Fugle til

sladrende Raadslagning eller Nattehvile paa

en Sandrevle eller en drivende Isflage.

Ikke en Vind rører sig; Maagernes skur-

rende Sladren og Vadefuglenes Jodlen høres

tydeligt, selv paa lang Afstand.

Jeg gaar hen over Morænen. En hvid

Jagtfalk og en Ravn — ulige i Karakter

som i Fjerdragt — ka-mper ivrigt med

hinanden.

Et indædt Konkurrencehad behersker disse

to Røvere; derfor slaas de altid, naar deres

Veje mødes. Hvad mon er Genstanden for

deres indbyrdes Misundelse — for deres

Madstræb? Det er den lille, markmuseagtige

Gnaver, Lemmingen. Tusinder af smaa runde

Huller overalt paa Sletterne og Morænerne,

ja paa de højeste Fjældrygge vidner om, at

der ogsaa under Jorden føres en Tilværelse,

om end skjult saa dog rig og mangfoldig.

Et lille lysegraat Dyr piler lynsnart fra et

Hul til et andet. Det er Lemmingen, og alle

de underjordiske Boliger, der markeres ved

tilsvarende Huller, tilhører dette for Nordost-

Grønland saa karakteristiske Dyr.

Falkens og Ravnens Strejftog gælder i

første Række denne lille underjordiske Gnaver,

hvis eneste Lod i Naturens Husholdning

synes at være den at tjene som Føde, ikke

alene for de to Røvere, men ogsaa for Sne-

ugle og Kjove, Fjældræv og Hermelin.

Falk og Ravn har opgivet Kampen. Medens

den sidste sætter sig paa en Klippeblok for

at bringe de forpjuskede Fjer i Lave, svæver

Falken nysgerrig hen over mit Hoved ; men

med overskudt Vinge svirrer den arrigt

skrigende ned mod den haarde Jord, og

med funklende sorte Øjne og fremstrakte

Kløer modtager den sin ukendte Fjende.

Fjældets Behersket blandt Fuglene har plud-

seligt truffet sin Overmand. Vemodig staar

jeg og betragter den stolte, skønne Rovfugl,

der nu afmægtig og til Fods søger at flygte.

— Dens Saga er ude ; hvad betyder en Falk

med knækket \'inge'.

Jeg gaar videre og standses af en mægtig

Elv, der fra sit dybe Leje pludseligt aaben-

barer sin Tilværelse. Laksene springer kaade

i Elvvandet, og 2— 3 rødstrubede Lommer

ligger ivrigt beskæftigede som Laksefiskere.

Saa optagne er de i Øjeblikket af deres

Næringsvej, at de næppe ænser min Nær-

værelse. Den ene gør sig dog den Ulejlig-

hed at strække Hovedet i Vejret og udstøde

et gennemtrængende, modbydeligt Skrig —
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en Blanding af

Gøen og Mja-

ven — jeg har

aldrig hørt Ma-

gen dertil.

Et Par hun-

drede Skridt

højere oppe i

Elven ligger en

stor Flok Æn-

der. Krybende

forsigtigt langs

Bredden kom-

mer jeg deir.

ganske nær. Det

er Havlitter —
gamle Andrik-

Artiklens Forfatter arbejder udenfor sit Sommertelt paa Stornnkap.

Proviantkasser tjener som Borde og Stole. Kn skudt Jagtfalk bliver

præpareret. Det er i Juni, men baade umiddelbart bag ,,Arbejd.sbordet"

og i Baggrunden .ses der Sne.

DøgnsAnstræn-

gelser ytrede sig

dog snart. Lidt

efter krøb jeg

i Posen —• tog

endnu et Par

Drag paa Piben

og slumrede saa

ind, medens So

len skinnede lif-

ligt paa Telt-

væggen og tit-

tede ind gen-

nem Sprækken

i „Døren".

Uden for var

det blikstille. I

ker — der just skifter Svingfjer og derfor

for Tiden er bundne til Vandet. Et Skud

Hagl rasler dem om Ørerne; og med eet

Slag forsvinder hver eneste Fugl under Vand-

fladen og viser sig atter med samme Præcis-

sion 50 Meter længere borte. At skyde

Havlitter paa Vandet er, hvad enhver Jæger

ved, ingen let Sag.

Paa Elvbredden sidder en
^
lille Havlit-

familie — Moder med 5 halvvoksne, men

endnu dunede Ællinger — ; efter endt Mor-

genjagt i det iskolde Elvvand hviler og sol-

tørrer de sig.

I det bløde Blaaler langs Elvdraget staar

dybe, friske Spor af en Polarulv. Fyren

maa utvivlsomt i Ny og Næ kunne træffes

her i de tidlige Morgentimer, naar dens Hu

staar til Laks og Ænder.

Tiden er løbet fra mig. Jeg har været

borte i 2 Timer, og naar efter denne flyg-

tige og foreløbige Rekognoscering af det

Terræn, der i de efterfølgende 3 Uger skal

udgøre mit lagttagelsesomraade. Teltlejren.

Ærterne er forlængst færdige, og Kaffeduften

lokker mig hurtigt inden Dørs, hvor jeg paa

en udbredt Sovepose nyder Livets Goder i

fuldeste Maal.

Trangen til Hvile og Søvn efter det sidste

Søvne kunde jeg høre de ubeskrivelige, dybe

„Suk" af Hvalrosser og Stenvendernes Jodlen;

under saadan Musik sov jeg fastere og

fastere — drømte noget om hvide Ulve, der

med sænket Svans og tilbagelagte Øren, med

Snuheden lysende ud af de grøngule, for-

sorne Øjne sjasker langs Elvbredderne —
lige hen imod den Kløft, hvor jeg ligger

klar med Riflen. —
Dagene gaar, og Sommeren nærmer sig

sin Afslutning. Ved Udgangen af August

synger den paa sit sidste Vers. Insekterne

har tabt deres Glans og Livlighed, Floraen

sin Friskhed og jomfruelige Ynde. Kun hist

og her titter endnu en Valmue frem med sin

gule, falmede Krone som for at byde

Nattefrosten sin afmægtige Trods. Ellers er

de zarte Blomster forvandlede til haardføre

Frugter og Frø.

Afbleget og dorsk svirrer den sidste Som-

merfugl op lige for ens Fødder; den har

siddet og drømt om Julisolens bagende

Straaler og Slettens Blomsterhav; nu søger

den hurtigst et andet Skjulested, hvor den

ubemærket kan sidde og hengive sig til

Minderne, indtil Kulden med Døden i Hælene

gør kort Proces med den.

Rypekyllingerne er næsten fuldvoksne og
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i Færd med at iføre sig deres hvide Vinter-

dragt. Fjældrævens Unger strejfer om paa

egen Haand, og de unge Sneugler sidder

enkeltvis paa Klippestykkerne, taalmodigt af-

ventende et Bytte, som de har set For-

ældrene gøre det.

Elvenes Rislen forstummer; Smeltevandet

er løbet til Havs og Ferskvandspytterne ud-

tørrede. Om en Ugestid dækker den første

blanke Nyis Fjord og Sø , Sandet stivner

ved Bredden, og Vadefuglen fløjter sit Farvel-

Mørk og tavs ligger Landet ; kold og svovl'

gul sender den synkende Sol afmægtig sine

Straalcr gennem Disen, indtil Sneskyen

lempeligt lægger sit Liglagen over den ind-

slumrede Natur. Kulden tiltager, og Efter-

aarsstormene pidsker Sneen haard. Endnu

strejfer en Flok Snespurve og en Rype-

familie rastløst om for at bjærge Føden,

saa fortrækker ogsaa disse haard føre Smaa-

skabninger Syd efter — det er blevet Vinter

i Nordost-Grønland!

Vi er i Begyndelsen af November. Solen

har taget Afsked med os. Ude mod Syd

over Storisen er endnu en gylden Stribe at

se, og den levner os Lys nok til, at vi kan

pakke Teltet sammen og age til Skibet, vort

eneste Tilflugtssted, naar Kulde og Morke

truer med al kue og knække. — Hundene

piler hen over den snedækte Fjord : de ænser

ikke det tunge Slædelæs; deres Hu staar

til Skibet, der forlængst er frosset inde og

delvist skjult af de sidste Dages Snestorme.

Snart er Maalet naaet. Hundene fraspændte

og fodrede. Et tarveligt, knapt tilmaalt Maal-

tid af stenhaardt Sæl- eller Hvalroskod —
eller maaske Kød af en af deres egne Fæller

— har de nøjsomme Dyr just nedsvælget,

og de søger nu een for een Hvile og Læ i

Snedriven, der ligger langs Skibssiden. Jeg

maa beundre, men tillige højligen beklage

disse haardføre, utrættelige Skabninger, hvis

hele Tilværelse fra Vuggen til Graven —
fra de fødes der ude i Snedriven, til de i

Strikken dingler under Sprydet, eller udasede

af Hunger og Overanstrængelse styrter for

Slæden — forekommer mig som een eneste

lang Tragedie.

Danmarkekspeditionen er krøbet i Vinterhi.

Mørket ruger nu Døgnet igennem over Fjæld

og Is; Kulden gennemisner alt i en ufattelig

Grad. Sindene stemmes til Alvor — mere

end nogensinde, man føler ret sin Afmagt

over for de jærnhaarde Naturmagter. Længsler

og Savn melder sig, og kun Minder og

Haab formaar at holde een oven Vande,

aandelig talt. Haabet om den lyse Sommer,

hvor Natten igen bliver Dag, saa Arbejdet,

Udforskningen af det hidtil ukendte Stykke

Jordklode kan fortsættes og fuldendes, og

Haabet om, at vi engang endelig skal vende

tilbage til alle dem, vi mindes med Glæde,

og efter hvem vi saa inderlig længes, giver

Sjælen en Stimulans, der formaar at trodse

alt, selv Polarnattens Rædsler.

I den absolute Mørketid— November, De-

cember, Januar — er man for Størstedelen

henvist til Livet indenbords. Kun mindre

Udflugter, som Røgtning af Ræve- og Her-

melinfælder, paakræves, og ganske nødven-

dige Slæderejser foretages — dog kun, naar

Maanen yder tilstrækkeligt Lys dertil, og

\'ejret viser sig nogenlunde skikkeligt. Selv

i en Temperatur paa indtil omkring -^ 35 •* C.

klarer man sig ganske godt; det gælder

selvfølgelig om at klæde sig fornuftigt paa

og under Rejsen stedse at sørge for, at

Soveposen bevares mod Fugtighed. I Sne-

storm — og desværre er Snestorme i Mørke-

tiden saare almindelige — er det derimod

umuligt at færdes ude. Har man forinden

Uvejret forladt Skibet, nødsages man til øje-

blikkelig at slaa Telt, hvad enten man be-

finder sig paa Havisen eller paa Land, og

der taalmodigt afvente bedre Vejrforhold.

To, tre, men ogsaa undertiden fem, seks

Dage er man henvist til at ligge og kukl^e-

lure i Soveposen, medens Sneen taarner sig

op omkring Teltet og hindrer en i at stikke

Næsen udenfor.
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Under etsaa-

dant ufrivilligt

Teltophold naar

Savn og Ube-

hag sine yderste

Grænser. Da øn-

sker man sig

mangen Gang

hjemme i Dan-

mark i de lune

Stuer og de

bløde Senge.

Forgæves prø-

ver man paa

gensidigt at

holde Humøret

oppe. Det gy-

Liu i Nordost-Grønland

Telt, rtjst piui Iscii.

Det er beboet af 4 Mand, hvis Hverv det er at ligge paa Udkig efter

Bjørne. Til venstre et Bossehylster. Tøj hænger til Tørre.

seligste Griseri finder Sted inden for Teltets

Vægge, og omsider bliver man ganske sløv

og ligegyldig for alt. Man gider tilsidst næppe

vælte sig ud af Posen for at lave Mad ;
man

sover og fryser, skændes og vrøvler.

Udenfor ligger Hundene, i Regelen fuld-

stændigt tilsneede. Det hænder, at en eller

anden forsulten Fyr bryder ind i Teltet og

gør Attentat paa en Smørdaase eller lignende,

efter at den i Forvejen maaske har ædt

Pidskesnærte, Slædebindinger eller andre spise-

lige Rariteter uden for Teltet. En grønlandsk

Hund kan æde alt, hvad den møder paa

sin Vej. Selv Snebriller og Rebstumper for-

smaar den ikke som Dessert efter et mere

solidt Hovedmaaltid.

Ensformighed præger Livet om Bord i

Mørketiden. Den ene Dag gaar nøjagtigt

som den anden; man spiser, skriver, læser,

spiller Kort og — sover. Det gælder i

første Række at faa Tiden til at gaa;

Maaden, hvordan den gaar, har mindre

at sige.

I Begyndelsen af Februar dæmrer det atter

derude i Syd over Havisen. For hver Dag

bliver Lysstriben bredere, indtil selve Solen

en skønne Dag ved Middagstid i Midten af

Februar som en stor, luerød Kugle viser sig

smilende og hil-

sendeover Syns-

kredsen.— Hur-

ra for Lyset

!

Pokkermed Kul-

den, naar vi har

Lyset! Efter 3

Maaneders ved-

varende Mørke

er der kun eet,

vi længes efter:

Lyset ! Med Ly-

set kommer Li-

vet, Humøret,

Trangen til Ar-

bejde.

Til Trods for

den tiltagende Kulde iler man ud — paa

Slæderejser efter Bjørn eller paa mindre Jagt-

udflugter til Fjælds efter Harer og Ryper.

Rypen og Ravnen er de første Fugle, der

viser sig efter Mørketiden — allerede i Be-

gyndelsen af Februar. Lidt senere kommer

Sneuglen, derefter Snespurven og Jagtfalken,

de to sidste i April.

Trangen til fersk Kød er stor. Der op-

rettes „Bjørnestationer" hist og her og gøres

længere Slædeture Vester paa efter Moskus-

okser.

Teltlivet er køligt i Februar og Marts —
forfærdelig koldt til Tider — og dog higer

man efter at komme ud, efter at ombytte

Ensformigheden om Bord med Livet derude

mellem Isfjældene, hvor friske Spor af

Bamsen staar paa Kryds og Tværs, eller til

Fjælds efter Snehare og Blaaræv, Ravn og

Rype. Selv om Tænderne klaprer i Munden,

naar man trætte og sultne tager Sæde i det

rimbehængte, luftige Paulun, hvor Kvik-

sølvet synker til -^ 38 "C, og hvor Daase-

maden er saa haardfrossen, at den kun ved

Hjælp af Økse og Mejsel lader sig behandle,

saa er Humøret lyst som det solbeskinnede

Fjæld og det blændende Snehav. Solen har

gjort Underværker over alt, men maaske
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mest i de længselsfulde Menneskesjæle, for

hvilke Lyset betyder Liv, Mørket Død og

Undergang.

Om Morgenen den 22de Februar 1907

startede vi. Vejret var straalende; Tempe-

raturen -;- 32". Koefoed og Johannsen var

mig attacherede som Ledsagere paa Bjørne-

jagten. Desuden medfulgte Gundahl og Char-

les Poulsen for at være os behjælpelige med

at trække den tunge Slæde, hvis Bcpakning

— Telt, Soveposer, Froviantkasse, Petroleum

o. s. V. — udgjorde flere Hundrede l^und.

Sneen var flere Steder saa blød , at Slæden

sank dybt i , og Arbejdet med at trække

denne gav os svedige Pander. Efter 4 Ti-

mers Slid fandt vi paa et Skær Øst for

Kap Bismarck umiddelbart ud mod Havnen

en Lokalitet
,

jeg ansaa for hensigtsmæssig

som Stationsplads. Grejerne pakkedes ud,

og Teltet blev rejst og omhyggeligt afstivet

med store Stene i Bardunerne ; det vilde

sikkert kunne trodse den heftigste Snestorm.

Vi trakterede vore to flinke Hjælpere med

Kaffe og Skonrogger og bød dem Farvel

og Tak efter at have fulgt dem et lille

Stykke paa Vej ind over Bugten. Vi be-

fandt os henved 2 Mil fra Skibet, og vort

Ophold her skulde vare en L^ge. Medens

Johannsen blev i Teltet for at koge Mad paa

den medbragte Primus, gik Koefoed og jeg

ud for at orientere os i Terrænet. Fra en

hojt liggende Klippe kunde jeg gennem Kik-

kerten overskue et umaadcligt Fladerum. Jeg

kunde se milevidt ud over den uendelige

Storis mod Øst og Sydøst; vendte jeg Øjet

mod Syd og Vest, saa jeg tydeligt Klippe-

øen „Maroussia" og de fantastisk formede

Bastioner paa Søndre Koldewey-Ø.

Omgivelserne var vidunderligt skønne —
rnen af Vildt saas intet. De for Vegetation

fuldstændigt blottede Klippeskær
,

paa og

mellem hvilke vi befandt os, røbede ikke

mindste Tegn paa, at noget Dyr havde til

Huse her. Kun Spor af en flygtig Fjældræv,

der fra Fastlandet var gaaet over Isen til

et af Skærene, og et forældet Spor i Fjæren

af en vældig Bamse mindede om et spar-

somt og lejlighedsvist Dyrebesøg; men ingen

Ravn eller Rypeflok fandt paa at besøge os

i denne Stenørken. Haabet om før eller

senere at skulle skimte den hvidgule Bamse

der ude mellem Isbjærgene lokkede mig dog

bestandigt til at krybe ud af Teltet og entre

op paa de højest liggende Klipper for med

Kikkerten at udspejde Terrænet. Bestandig

intet levende. Det frøs knagende haardt,

og i Teltet hang Rimfryndser som Gardiner

ned ad Væggene. Over den brændende Pri-

mus optøede vi vore kolde Fingre og smel-

tede Istappene i Skægget, og F"redag, Lør-

dag og Søndag hengik paa samme Maade.

Vi stillede Rævesakse, afbrændte Spæk uden

for Teltet for at hidkalde Bjørne — alt var

forgæves. Saa gik vort Kogeapparat i Stykker.

Koefoed ilede med de* til Skibet for at faa

det istandsat , men han blev borte i halv-

andet Døgn , og i al den Tid maatte Jo-

hannsen og jeg undvære varm Mad og Drikke.

Det kneb, men det gik. I den stedse til-

tagende Kulde var Provianten næsten umulig

at faa ned. Nogle tørre Hvedekiks med

opmejslede Smørstykker til udgjorde vor

Kost. Vi turde ikke spise Kødchokolade af

Frygt for den efterfølgende Tørst, nu da vi

intet Smeltevand kunde faa. Vore stivfrosne

Vanter og kolde Fingre, som vi ellers plejede

at optø over „Primussen", maatte vi tage

ind paa Maveskindet. Men vi holdt Hu-

møret oppe, bakkede lystigt paa vore Snad-

der, kiggede efter Bjørne, tilsaa Rævesakse,

sludrede og sang. — Endelig arriverede

Koefoed sammen med Gustav Thostrup, der

kørte ham til Teltpladsen med Hundeslæde.

Vi fik en ny Primus, kogte, stegte og bra-

sede, saa det kunde forslaa. Thostrup blev

under vort Tag et Par Timer, spiste, drak

Kaffe og røg en Pibe Tobak. Der var i

Rummet et X'elvære , en Stank af branket

Smør, Sylte og Lobescowse, en Em fra Kaffe-
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kedlen, saa vi ikke kunde se hinanden, en

Præken og et Humør, som selv den lave

Temperatur, de isnende „Rimgardiner" og de

ringe Udsigter for en heldig Jagt ikke for-

maaede at gøre Skaar i.

Efter Maaltidet gik vi en lang Jagttur,

hvorfra vi — stadig uden at se det mindste

i Retning af Vildt — først naaede Teltet

sent paa Dagen. Der var Forandring i

velske Musik. Ingen tænkte paa at krybe

ud og lave Mad; at stikke Ansigtet uden

for Teltdøren var saa at sige ugørligt, langt

mindre at gaa uden for , selv om dette Tid

efter anden forekom os saare nødvendigt.

Alt maatte besørges indendørs. Der var til

sidst lidet hyggeligt i „Villa Isbjørnen", som

vore Kammerater kaldte Teltet. I 3 Dage

rasede Stormen med usvækket Styrke, saa

„Danmark" i Vinterhavn.

De mange Snestorme har op omkring Skibsskroget taarnet store Snemængder, der er sammenpiskede til en haard

Masse. Paa Stormasten ser man Udkigstenden. Udfor Skorstenen ligger nogle Hunde i Sneen.

Vejret. Luften blev saa diset , og et Uvejr

var umiskendeligt i Vente. Det var godt,

vi naaede Teltet i rette Tid. Snestormen

brød løs ved Midnatstid og kulminerede

næste Dags Middag, Stormen ruskede i

Teltet, peb og hvinede i Bardunerne og la-

vede et øredøvende Spektakel. Sneen føg

pulverfin ind gennem Sprækkerne i Teltdøren

og lagde sig i en Revle over Kogegrejerne,

Provianten og helt hen over Soveposerne,

hvor vi med Næserne trukne dybt under de

lune Renskind laa og lyttede til den djæ-

sagtnede den noget, og vi tørnede ud. Me-

dens jeg tog Bøssen paa Nakken og gik til

Fjælds for at kigge efter Bjørne , ordnede

mine Kammerater Teltet, fejede Sne ud, tør-

rede Tøj og lavede Mad.

Min Sovepose var under Snestormen ble-

ven fugtig; den tilfredsstillede selv i tør

Tilstand ingenlunde de Fordringer, man maa

stille til et saadant paa Vinterrejser saa

dyrebart Klenodie; dertil var den for stor,

og Renskindene, hvoraf den var forfærdiget,

for tyndhaarede. Oprindelig var den bereg-
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net som Tomands -Sommerpose. Efter at

dette Monstrum af en Sovepose nu var ble-

ven vaad, afgav den et højst utiltalende

Tilflugtssted for Natten i denne Kulde. Jeg

frøs efter Noder I Jeg vendte og snoede

Kroppen efter alle Kanter for at finde en

lun eller tør Plet , men forgæves. Opholdet

i Posen var mig tilsidst uudholdeligt. Mine

Fødder var som døde af Kulde, og da Kyg-

gen og Maven ogsaa begyndte for Alvor at

fryse, turde og kunde jeg ikke længere for-

blive i dette kvalfulde Hylster. Jeg tørnede

ud, og i den bælgmørke Nat travede jeg

med Biichsflinten over Nakken ud over Isen

og op mellem Fjældene blot for at faa de

stivfrosne Lemmer i Live igen. Det sneede

ganske fint, men det var blikstille og frøs

knagende haardt. Ved Morgengry vendte

jeg tilbage til Teltet forholdsvis vel tilpas,

tændte vor Primus og kogte Kaffe. En

dampende hed Kop Kaffe gjorde godt ogsaa

paa Koefoed og Johannsen, der heller ikke

havde haft det for varmt i denne Nat.

Bjørne kom der ingen af; heller intet

andet levende. Da det baade vilde være

dumdristigt og næsten umenneskeligt at gaa

en lignende Nat som den sidste i Møde,

besluttede vi at bryde op og snarest se at

naa Skibet med vort vaade Skindtøj. Om
Formiddagen ved 1 O-Tiden stod Slæden pak-

ket, endnu tungere at trække end paa Ud-

turen; det fugtige Tøj og den løse nyfaldne

Sne vanskeliggjorde os Forholdene i den

Grad , at vi kun ved de yderste Anstræn-

gelser formaaede at trække Læsset. Det gik

kun saare langsomt fremad; for hver 10

Minutter maatte vi slænge os paa Isen eller

over Slæden for at puste ud. Stor var der-

for vor Glæde , da vi efter at have tilbage-

lagt lidt over Halvvejen saa Knud komme

os i Møde med et Spand Hunde for at yde

os Assistance. Lidt senere kom Trolle,

Weinschenck og Charles Poulsen paa Ski

os i Møde og nu gik det med Humør og

Praten hurtigt ad Skibet til. En Time efter

sad vi bænkede i Messen om et vel besat

Spisebord og fandt Livet saare skønt —
fuldt værd at leve! Ved et Glas Rødvin

bragte jeg mine to brave Ledsagere en Tak

for god Assistance, og saa gik det løs med

tørre Soveposer og Kanukker ved den hvid-

glødende Messekakkelovn. Om Aftenen kom

Mylius og hans Ledsagere hjem fra en me-

get kølig, men tillige højst vellykket Depot-

udlægningsrejse Nord paa. De medbragte en

Bjørn.

Dette var i Korthed en Skildring af Telt-

livet om V'interen. Hvor forskelligt fra Rejse-

livet i den herlige Sommertid, naar Solen

bager gennem Teltvæggen, Humlerne og Blom-

sterfluerne summer, medens man tager sig

et Bad i Smeltevandspytten eller slænger

sig paa den græsbevoksede Fjældskraaning

og Hundespandet ligger med udhængende

Tunger, gispende af Varme. — Ja, saa er

det herligt at færdes i Nordost-Grønland.

Kjove. der kredser om i Luften.
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ARBEJDSDAGEN
Af Højesteretssagfører pRrrs Bulow

Mine Arbejds-

dage er ikke

ensartede, fordi

min Virksomhed

ikke er ensartet.

I England er Ar-

bejdet delt saa-

ledes, at nogle

Sagførere, barri-

sters, udelukken-

de paatager sig

den procederende

og responderende

Virksomhed, me-

dens solidtors ud-

øver den raad-

givende og as-

sisterende Virk-

somhed, Her i

Landet er Forhol-

dene for smaa til

en saadan De-

ling. Ingen Sag-

fører vilde kunne

leve anstændigt

af Procedurer ale-

ne. Sagernes Gen-

stand er gennemgaaende tor ringe, og

Sagførernes Antal for stort til, at dette

kan lade sig praktisere. Jeg tror heller

ikke, at det vilde være heldigt, thi det

ene Arbejde virker befrugtende paa det

andet. Den Sagfører, der alene tog sig

af den procederende Virksomhed, vilde

savne den Erfaring og de Impulser, som

det praktiske Liv giver. Proceduren vilde

let blive Teori og ikke et Udtryk for

de Meninger og Anskuelser, som i det

paagældende Retsanliggende virkelig her-

sker mellem Folk. Teori er et, Praksis

et andet; men i

en Procedure maa
begge Dele for-

enes, og Praksis

faar man kun gen-

nem Livet og Li-

vets Erfaringer,

derfor tror jeg, det

er heldigt, at Sag-

førerne her hjem-

me har forskel-

ligartet Arbejde,

selv om det kan

være vanskeligt

nok at udøve

begge Virksom-

heder, saaledes

at ingen af dem
forsommes.

Mine bedste Ar-

bejdsdage er de,

der knytter sig til

Højesteretssager-

ne. Forberedelsen

sker hjemme i min

V' illa i Byens Ud-

kant, hvor jeg kan

arbejde ulorstj^rret i Fred og Ro, hvis jeg

da ikke generes af Telefonen, hvad unæg-

teligt hyppigt sker. Jeg gennemgaar

først alle Sagens Enkeltheder, og naar

de staar klart for mig, udarbejder jeg

Sagen i Hovedet, i Almindelighed paa

lange Spadsereture eller paa Vejen hjem-

mefra til mit Kontor. Derefter dikterer

jeg mit Foredrag til en Stenograf. Det

bliver renskrevet paa Maskine, saa at

jeg har det færdigt, naar jeg skal bruge

det i Højesteret, hvilket ofte først bliver

flere Maaneder efter, at Foredraget er
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udarbejdet, thi efter mig skal maaske

min Kollega have Sagen , maaske skal

der fremskaffes nye Oplysninger, og der-

for kan der hengaa længere Tid, før

Sagen kommer ffjr.

De Dage, hvor jeg procederer Sagerne,

hører ligeledes til mine bedste Arbejds-

dage. Det er oplivende at procedere i

Højesteret. Alle ens Aandsevner er spændt

til det yderste. Det er nok anstrengende,

men yderst interessant. Efter Proceduren

kommer Spændingen angaaende Resul-

tatet, og Spænding er der næsten altid

undtagen i de Tilfælde, hvor jeg er gan-

ske sikker paa at tabe Sagen. Man
skulde tro, at naar Sagen var gennem-

procederet af Advokaterne i Højesteret,

saa maatte de ogsaa kunne forudse Re-

sultatet , men jeg tror, at alle er enige

om, at naar vi gaar fra Højesteret, stil-

ler Afgørelsen sig ganske uvis for de

procederende Sagførere.

Naar jeg ikke skal i Hojesteret, for-

mer min Arbejdsdag sig saaledes, at jeg

om Morgenen mellem 8 og 9 gaar til

mit Kontor. Jeg søger at være derinde

en Tid, for det aabnes, for at gennem-

læse Posten og konferere med mine Med-

hjælpere. Naar Kl. er 10 aabnes Kon-

toret; saa begynder P'olk at komme, og

Konferencernes Tid er inde. Der er de

Dage, hvor den ene Konference afløser

den anden, og i hvert Fald levnes der

aldrig saa megen Tid, at jeg paa Kon-

toret kan udføre noget reelt Arbejde.

Det er ikke til at beskrive, hvilke Sporgs-

maal der kan rettes til mig i Løbet af

en Dag. Jeg kan komme ind i de in-

timeste private Forhold, hvis det er en

Uenighed mellem Ægtefæller, der er Kon-

ferencens Aarsag, og ved Konsultationer

i økonomiske Anliggender kan jeg blive

ført ind i en Forretningsgren, hvis Eksi-

stens jeg aldrig har anet. Jeg husker

en Gang, ligesom jeg kom hjem fra en

Rejse, at jeg fik 2 Konsultationer lige

efter hinanden, hvoraf den ene gik ud

paa, om nogle Folk havde Færdselsret

paa en Vej ved Roskilde, den næste,

hvorvidt Udlændinge havde Ret eller Lov

til at fiske ved Island eller Grønland.

Ingen af Delene havde jeg Begreb om,

og kunde først efter nærmere Under-

søgelse besvare Forespørgslerne.

Konferencer og Konsultationer kan

pludselig blive afbrudt, fordi jeg bliver

kaldt til et Møde, enten i en Bank, et

offentligt Kontor, hos andre Sagførere

eller lignende. Det kan være presserende

nødvendigt, at jeg straks forlader Kon-

toret, navnlig hvis det gælder et Møde
i Høje':terct eller en anden Ret; jeg maa
da afbryde Konsultationerne, og Folk

maa desværre gaa forgæves. Derfor er

det mig ofte ganske umuligt med Sik-

kerhed at opgive en Tid, hvor jeg kan

træffes, thi der kan saa let indtræffe Om-
stændigheder, der gør, at jeg maa for-

lade mit Kontor midt i Kontortiden. Sjæl-

den lykkes det mig at blive færdig paa

Kontoret før henad Kl. 6, og naar jeg

drager hjem, bærer jeg i Reglen paa en

stor Mappe med højst forskelligt Indhold.

Naar jeg saa har leget en lille Stund

med mine to Smaapiger og marcheret

Soldat med „Søster", der er 2 Aar gam-

mel, spiser jeg til Middag og tager der-

efter fat paa Mappen. Det kan tit tage

et Par Timer at faa den ekspederet.

Naar den er færdig, tager jeg Berlingske

Aftenavis, som jeg læser ved en Kop
The, og saa gaar jeg i Seng og sover

brillant til næste Morgen. Min Natte-

søvn er god, og det er vist den, der

giver mig Kræfter til at kunne bestille

noget hele Dagen igennem. Det er dog

ikke altid, jeg kan tilbringe min Aften

hjemme. Hyppig er der Aftenmøder, og

saa kan det nok hænde, at jeg kommer
sent hjem, men det holder jeg ikke af.
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for saa sover jeg ikke godt. Derfor

undgaar jeg saavidt mulig al Selskabe-

lighed, thi selv om jeg morer mig, naar

jeg er ude, føler jeg mig tit træt og er

ikke i fuld Vigueur næste Dag.

Saa kender jeg ogsaa en 3die Slags

Arbejdsdage. Det er, naar jeg er paa

Forretningsrejse i Udlandet. Det er nem-

lig faldet i min Praksis som Sagfører at

have adskillige Forretninger at udføre i

Udlandet for mine Klienter. I de se-

nere Aar har jeg særlig været gentagne

Gange i London. Det interesserer mig

meget, navnlig naar jeg har Held med

mig, hvilket ikke altid er Tilfældet. Det

er morsomt at arbejde midt i Tummelen

i City og føle sig som et lille Led midt

i det store Verdensmaskineri. Men saa-

danne Rejser, der kan komme aldeles

uventede, virker forstyrrende i min øv-

rige Virksomhed, saa jeg gør dem altid

saa korte som muligt; de bliver ofte for-

cerede og giver ikke megen Tid til at

se sig om eller til Fornøjelser. Men
lykkes Arbejdet paa en saadan Rejse,

er det jo ogsaa den bedste Fornøjelse,

man kan have af den.

Ja saadan, som jeg her har skildret min

Arbejdsdag, saadan gaar paa den ene

eller anden Maade Dag efter Dag, Maa-

ned efter Maaned, Aar efter Aar, saa-

længe Arbejdsdagen overhovedet varer,

men selvfølgelig afbrydes Arbejdsdagene

en Gang imellem af Hvile- og Feriedage.

De har været faa i det Aar, der er gaaet;

jeg haaber de maa blive hyppigere i det

Aar, der kommer, thi jeg elsker en Tid

lang at være borte fra det hele og nyde

Friheden ude i Naturen, borte fra alle de

alvorlige Ting, jeg har med at gøre

her hjemme.
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TO VERDENER
Af Thomas P. Krag.

Første Brev.

Kære Alfred!

Slig stor Lykke jeg hver Dag vaagner

til. Det er besluttet, at jeg skal være

din. Ja det er besluttet, synes jeg, lige-

som i det høje Raad. Jeg skal ikke

bare være din Elskede, ikke bare den,

du forlystes ved. Jeg skal være din

Hustru. Jeg skal være meddelagtig i

dine Tanker, dit Alvor, dit Livsværk.

Dit Alvor, dit Livsværk, dine Tanker

skal smitte mig, gaa mig i Blodet. Og
den samme, til hvem du har betroet alt

dette hellige, skal ogsaa være din Ven-

inde i Glæden. Er det ikke Rigdom?

Hvorfor skriver jeg til dig idag.' Jo,

der er noget, jeg maa nævne for dig.

Og jeg tror, jeg lettere kan forklare mig,

naar jeg sidder her rolig og samler mine

Tanker i et Brev. Altsaa, hør nu efter

en ganske liden Stund.

Jeg elsker dig Alfred, fordi du er saa

klog, saa sund, saa rent overvældende

jordisk. Jeg beundred dig ogsaa, saa-

længe Marie levede. Hvor du elskede

hende, mens hun var din Lige. Mens
hun stod sammen med dig i det stærke

Liv. Og hvor du følte Medynk med
hende, da hun blev s\^g. Og hvor du

sørged ærligt og inderligt, da hun døde.

Men ved du hvad: jeg beundred dig

kanske end mere efter hendes Død. Jeg

husker dig fra da. Du gik den første

Tid i Minderne om hende. Men ikke

længe Alfred — ikke længe. Der gik

Strømninger i dit Sind. Du var i Slægt

med den Natur, som blomstrer og visner

og igen blomstrer. Alt en Maaned efter

hendes Død traf jeg dig, og det var

Sommer. Husker du den Dag? Du bar

Sørgebaand og opførte dig stille, men
hvor allerede Blodet randt raskt hos dig

igen. Og hvor du smilte mod V^erden.

fri for alle Taager og Sorger. Og hvor

din Stemme sprat og næsten hoverte og

nu og da dæmped du den, snille Gut

som du var, „hys", sagde du, ligesom

til dig selv, „hvordan er det, du gaar

og er glad? Hu.sk paa, det er bare en

Maaned siden Marie døde , siden den

store Sorg var her". Og du blev al-

vorlig, gjorde ligesom ridderlig Honnør

for hende, som laa bleg i Jorden. Men
hvad hjalp det? Dit Ansigt forraadte din

stærke Livskraft, dine Øjne var blanke,

og, ja rent ud sagt, du stærke Mand-

folk, din Mund var saa rød som en

Pigemund.

Jeg fik slig egen velsignet Kærlighed

til dig den Dag, ikke slig en „Liden-

skab", ikke noget „sygt Afsind" og hvad

det hedder. Aa nej, meget, meget mere.

Lidenskaben var nok tilstede, hed, saa

det gik som Flammer igennem mig, men

mere kom til, en usigelig Tryghed, en

veg, smilende Ro, fordi det var dig, jeg

elsked. Selve din Styrke, din Trofast-

hed mod det levende, din Troløshed mod
det døde - det betog mig, gav mig et

hedt Aandedræt. Aa, hvor du var her-

lig. Hvor jeg husked andre, som var

troløse mod de levende, som piaged dem,

som aldrig ærligt annammed noget, mens

det leved, men som, naar det døde, sad

andægtig og flæbede og gjorde Kors for

sig og sang Ak og Ve.

Aah du korrekte og elegante Bymand,

dit stærke ærlige Liv af Luft og Sol

besnæred mig, og jeg vilde blot dig.
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Men noget vil jeg sige dig: naar jeg

nu kommer til dig, naar du efter Bryl-

luppet fører mig ind i dit Hjem som din

Hustru, som din Kammerat, som din

Elskerinde, lad saa Luften være ren mel-

lem os. Lad saa ikke Dunster fra Ulykke

og Død naa os. Aldrig har jeg saa

heftigt som nu krævet at leve fuldt og

helt. Aldrig har jeg heftigt som nu af-

skyet alt, hvad der kunde krænke dette

mit Liv. Jeg vil gøre alt, du. Jeg vil

gøre vort Hjem lyst og livsaligt, jeg vil

elske dine Børn, fordi det er dine. Jeg

tror, de kan like mig, jeg er sikker paa,

de kan, fordi de er dine, fordi de ligner

dig, fordi de har arvet dit stærke Liv,

din stærke Natur.

Men noget maa jeg altsaa nu nævne:

Tante Meta maa bort! Jeg forstaar hende

ikke. Hendes høje, hvide Bleghed ind-

gyder mig en egen Modvilje. Hendes

besynderlige øjne gør mig angst; ved

du hvad : jeg ser, hvordan hun gaar om-

kring hos dig og dyrker Maries Minde.

Og det kan jo være godt nok saadan i

sin Almindelighed, men ikke som hun

udøver det. For hun bringer noget af

Dødens Væsen med sig. Det er nemlig

ikke saa meget Marie, hun dyrker, det

er den Marie, der døde. Og det værste

er, at hun gør den døde levende blandt

os. Naar hun taler om xMarie, er det,

som taler hun om noget, som endnu

har Magt. Faa hende bort, Alfred, faa

Tante Meta bort fra dit Hus, lad hende

ikke gaa rundt blandt os, naar vi skal

leve Livet. Da Marie leved, havde jeg

hende kær. Nu er hun død, og lad

hende nu være død.

Marie saa paa mig med slige under-

lige øjne, da jeg besøgte hende sidste

Gang. Aned hun, at jeg skulde møde
dig i hedt Liv i hendes Sted? Jeg ved

det ikke. Om hun aned det, og haded

mig derfor, vilde jeg finde det naturligt.

Det er tungt at dø og lade andre leve,

men de andre, som lever, har Retten til

Livet paa sin Side.

Nu synes jeg din høje, blege Tante

Meta gaar om og maner Marie frem!

.... Hvem er hun i Grunden , din

Tante Meta, har hun en Gang lidt Livs-

forlis, som har gjort hende ene? Er hun

en af disse mystiske Væsner, hos hvem
Kyskheden er sygelig, saa de aldrig gaar

ind til Livet? Elsker hun Døden? Jeg

ved ikke, jeg ved blot, at da Marie var

frisk og straalende, var din Tante ikke

altid saa begejstret for hende. Men nu

elsker hun hende tungt og forunderligt.

»Marie", siger hun, og Stemmen bliver

saa dyb, og hendes Øjne bliver seende.

Alfred, jeg er ræd for hende, for vor

Kærligheds Skyld, send hende bort.

Vi ejer Livet du! Vi begge, og mest

du, Alfred. Dit Hus derude staar som
en klar Dag, det ser lyst ud af alle

Ruder. I Haven blomstrer det. Jeg læn-

ges saa efter at komme til dig.

Men Tante Meta maa bort, du!

Ved du . . . sidste Gang jeg besøgte

dig, da Knud kørte mig til Dampbaaden,

da gik den Tanken saa usigelig fast i

mig: hun maa bort fra vort Hjem. For

jeg traf hende, ser du, hun stod derude

i Solskinnet, mens jeg kørte forbi. Hun
stod saa høj og bleg og alene. Hele

Verden lo omkring hende med Sol og

Liv og Lys, men hun stod der og hen-

des Øjne var saa uvirkelige, og hendes

Mund var hvid. Der var noget stort

ved hende, noget som trodsed stille.

Det isned i mig, jeg syntes, hun stod

der som den dødes Herold, jeg følte, hun

saa paa mig. Det var, som anklaged

hun mig i Maries Navn for, hvad jeg

skulde leve og glædes med dig.

Jeg ber dig opfylde den Bøn, jeg stil-

ler i dette Brev , i Livets Navn du , i

vor Kærligheds Navn. Din Clara.
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Andet Brev.

Min kære Brodersøn!

Jeg skriver et Brev til dig idag, hvori

jeg vil forsøge at samle mine Tanker.

Jeg kunde sagt dig det med Ord, men

jeg holder ikke af Indvendinger og Rai-

sonnementer! Hav derfor den Godhed,

kære Brodersøn, at gennemlæse dette

Brev og forsøg at forstaa din gamle

Tante Meta som den, hun nu en Gang

er og bliver.

Jeg har besluttet at fraflytte de to

Værelser, jeg beboede i dit Hus. 'Jeg

kan sige dig, Beslutningen er ikke fra

idag. Nej kære Brodersøn, allerede samme

Dag, du meddelte mig, at du var for-

lovet med Frøken Clara Falbe, blev denne

Beslutning til — om end da blot som

spirende Frø.

Og hvorfor? Ja hvad skal jeg svare?

Maaske jeg slet ikke skal svare og for-

klare. Du vil dog alligevel næppe for-

staa mig. Jeg ved blot, at har jeg no-

gen Skyld i dette, saa ligger Skylden

langt borte. Jeg ved blot, at jeg i mit

Barndomshjem ikke blev opdraget til

Livet, der var saa stille i vore Stuer.

Alt for strengt og stille, min ældre Søster

døde, som du ved, ganske ung — jeg

tror af Sorg over en dyb Skuffelse. Jeg

blev endnu mere isoleret efter hendes

Død. Jeg leved sandt at sige mest for

mine to Brødre, holdt deres Sager i

Orden, fulgte deres Liv og Færden med
megen Omhu. Da min ældste Broder

gifted sig, jeg forstod det ikke, jeg sj-n-

tes, han sveg sin Søster, jeg maatte gi

ham fra mig, ligesom jeg misted noget

dyrebart. Men endnu inderligere slutted

jeg mig da til min yngre Broder, din

Fader. Der var et inderligt Broder- og

Søsterforhold imellem os. Saa kom den

Dag, da Livet kaldte ogsaa paa ham,

han gifted sig. Jeg blev alene, syntes

jeg, ganske alene.

Men jeg holdt jo meget af ham endnu,

og han holdt af mig. Jeg kom i hans

Hus, og jeg blev glad i din Moder , og

jeg ble\- glad i dig, Alfred. Jeg har dig

i mit Sind, fra du var liden og til nu,

den Tid dine lyse Lokker var bløde

som Silke, hvor husker jeg dig da, og

senere — dine Besøg hos mig som pur

ung Gut, naar du betroede mig dine

smaa Glæder og Sorger, og endelig vor

store fælles Sorg, det Aar din Fader og

Moder døde.

Vi var saa gode Venner, .'Mfred. Det

var, som fik jeg min Broder igen i dig,

for du ligned ham. Jeg stelte for dig,

saa godt jeg kunde. Jeg tænkte slet

ikke paa at miste dig.

Saa var det, jeg ogsaa maatte opgive

rigtig at have med dig at gøre, for saa

var det, Marie kom og tog første Plad-

sen. Jeg følte noget af den samme Sorg,

som den Gang, din Moder tog din Fader

fra mig. Hvorfor skulde jeg da ikke

kunne beholde dig, aa nej, Livsrøsten

kaldte dig - du maatte lyde, jeg for-

stod det. Men jeg gav ikke ganske

Slip paa dig ligevel. Fordi jeg traf Marie

og kom til at holde af hende. Jeg for-

stod hende maaske ikke helt, men vi

forligtes dog godt. Og jeg tænkte: „Nu

er jeg gammel. Og her er den Havn,

som Gud har undt mig, jeg kan være

noget for Alfred og Marie. Naturligvis

de er rige nok med hverandre, men jeg

kan give dem en Haandsrækning nu og

da, og jeg kan snakke med lille Carl

og Louise.''

Saa blev Marie syg, og da blev jeg

underlig, Alfred, og tænk dig, nu hun

blev syg mod Døden , forstod vi hin-

anden bedre. Vi kunde snakke sammen
og se hinanden i øjnene lange Stunder.

Og jeg sj'ntes, hele mit Liv havde været
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saadan, som hendes var nu : en langsom

Sigen Livet Farvel, en langsom Beredelse

til Døden. Og det forstod hun, og en-

gang hun græd, tror jeg hun græd for

mig.

Og nu maa du vide, Alfred, at Maries

Øjne blev saa angstfulde mod Slutten,

naar hun talte om dig. Aned hun, at

nogen anden skulde faa hendes Plads

hos dig, jeg ved det ikke, men jeg tror,

hun elsked dig saa højt, at det bar over

Dødens Tærskel.

Du ved det, Alfred: jeg har aldrig

kendt, hvad Mennesker kalder Livet, saa

jeg har lidet at skulle have sagt til Men-

nesker, som lever. Men netop derfor er

det, jeg staar her saa ganske for mig

selv, og jeg tror, at om jeg har tabt

meget, saa har jeg ogsaa vundet noget,

som ingen kan berøve mig, og det er,

som jeg nu og da kender Evigheden

røre mig med en straalende luftig Vinge.

Og jeg begriber saa meget, og jeg ser

saa dybt hos de Mennesker, som faa

forstaar. Og hos mig lever Marie nu

saa inderligt som aldrig før. Ved sin

arme Tavshed, ved sit saare Blik vandt

hun hos mig en evig Trofasthed. Thi

slig er jeg: den stærke og levende kan

jeg glemme, men den, som lider og dør,

mindes jeg for altid.

Og nu Farvel, jeg ønsker dig alt godt.

Jeg ser, at Livet giver dig Ret. Dine

Børn snakker allerede glædestraalende om
deres nye Mamma. Saadan er det nu

engang.

Men vid, at jeg, eftersom det nu en-

gang er saa, gaar frivillig bort, vid, at

jeg hader Livet, som det arter sig. Vid,

at jeg ikke gad røre det, om det rakte

alle sine mest attraaede Goder mod mig.

Jeg skal nu ogsaa give Afkald paa dette

hos dig, det sidste. Men saa tror jeg,

jeg snart er fri.

Jeg vil altid mindes de dejlige Dage,

jeg har haft i dit Hjem. De vil mangen
Gang give mig fagre Minder, og i mine

Drømme vil disse Dage tidt blive gan-

ske levende.

Og saa Farvel!

Din

Tante Meta.
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OVERGREB AF VIDENSKABEN
Af JoHS. Jørgensen.

I.

OVERGREB af Videnskaben — det er

egenlig en fejlagtig Titel! Thi Vi-

denskaben som saadan, i Betydning af

Kundskab om Virkeligheden, Viden om
det, der er til, kan jo ingen Overgreb

begaa. Videnskabens Ket er Sandhedens

Ret. Endnu fører Videnskaben som sin

Devise Ciceros gamle Ord: ne quid fahi

audeat, ne quid vcri non audeat. Aldrig

bør den vove at fremsætte en Usandhed,

aldrig bør den vige tilbage for at sige

nogen Sandhed!

Naar der alligevel tales om en Kamp
mellem Tro og Viden, beroer denne

Modsætning — som saa mange andre —
paa en falsk Navnegivning, Med Tro

mener man ofte Anskuelser, som ikke

hører til Troens Væsen, men som i

Tidens Løb er blevne forbundne dermed.

Denne P'orbindelse er imidlertid ikke uop-

løselig og bør løses, naar Øjeblikket er

der. Med Viden mener man dernæst

meget ofte ikke saa meget de egenlige

Videnskabsresultater som en paa disse

Resultater opbygget Anskuelse af Til-

værelsen. Eller man mener i det Hele

den af videnskabelige Sysler fremgaaende

kritiske Aand i Modsætning til den Til-

bøjelighed til at antage det Overleverede,

som er — eller anses for at være — -

Troens Element.

Det er nu min Overbevisning, at der

ikke i Virkeligheden gives nogen uløse-

lig Modsætning mellem den videnskabs-

baarne kritiske Aand og den Aand,

Troen kræver. Det gælder blot om, at

hver af disse aandelige Tendenser holder

sig indenfor sit rette Omraade. Ikke

saaledes, at jeg som i sin Tid en meget

veltalende dansk Filosof vil etablere Tro

og Viden som to absolut sondrede Om-

raader, der ikke har noget med hinan-

den at gøre. Sligt anser jeg for umuligt

— eller kun muligt ved personlig Uær-

lighed. Jeg vil tværtimod gærne give

den videnskabelige Aandsretning alt det

Raaderum, den med Billighed kan for-

lange. Jeg hører til dem, der sondrer

mellem, hvad man paa Fransk kalder

le mervcilhux og le surnaturel — det er

for mig det Overnaturlige, der er Hoved-

sagen, og ikke det Vidunderlige. Lad

Kritiken kun rydde op blandt alt det,

som alene henvender sig til Fantasien,

naar den blot ikke rører ved, hvad der

gaar til Hjærtet!

Men naar jeg saa har givet Videnska-

ben denne Hals- og Haandsret ogsaa

paa Troens Omraade, saa forlanger jeg

til Gengæld, at denne Ret kun øves paa

et Grundlag af Realitet. Det skal være

Kendsgærninger, ikke Formodninger,

Virkelighed, ikke Hjærnespind, hvorpaa

Kritiken af den religiøse Overlevering er

bygget. Hvor dette ikke sker, dér me-

ner jeg, man har Ret til at tale om
Overgreb, og disse Overgreb bør vises

tilbage — ikke blot for Troens Skyld,

men ogsaa af Hensyn til Videnskaben.

Man er paa ingen af Siderne tjent med,

at der kommer Vrangforestillinger i Omløb.

Jeg vil i det følgende prøve at skildre

nogle af disse Overgreb og at eftervise

dem som saadanne. Min Fremstilling

faar derved nærmest Karakter af en

Række Exempler, men det forekommer

mig at være det mest praktiske, naar

man virkelig vil forstaa, hvad det her

drejer sig om.

n.

Først maa jeg dog forudskikke nogle

almindelige Bemærkninger om de Vilkaar,

under hvilke slige Overgreb gærne finder
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Sted, det Milieu, der er dem gunstigst.

De forekommer oftest umiddelbart efter

store videnskabelige Fremgangstider. Ikke

saaledes, at selve Videnskabens Fore-

gangsmænd skulde være Fjender af Re-

ligionen — tværtimod ! Men efter Viden-

skabsmændene kommer Filosofferne og

bemægtiger sig Forskningens Resultater.

De nye, aandelige Erobringer, som er

blevne gjorte, synes disse Mænd saa be-

tydelige, at det gamle filosofiske Haab
paany lever op — om det dog endelig

en Gang var muligt at løse alle Tilvæ-

relsens Gaader ad Fornuftens Vej ! Man
tror sig paa Nippet til at kunne sige

Mysteriet Farvel, og i sin Iver for at

komme til en Afslutning, drager man
Videnskabens Linjer længere ud end be-

rettiget og konstruerer en Verdensan-

skuelse, som man derpaa kvalificerer

som videnskabelig. Dette er f. Ex. Til-

fældet med en Mand som Hackel. Dette

var i sin Tid Tilfældet med Materialis-

mens nu ganske glemte Talsmænd —
en BtlCHNER, en Moleschott. Saavel i

„Kraft und Stoff" som i „Den naturlige

Skabelseshistorie" er Verden overmaade

nem at forstaa. Det er Trangen til et

afsluttet Verdensbilled, som her har ført

paa Vildspor og bragt disse Bøgers For-

fattere til at synde mod Sandheden.

Overgreb af Videnskaben forekommer

alisaa, hvor en antireligiøs eller blot anti-

konfessionel Interesse træder i Steden for

Sandhedstrangen som Motiv til at forske,

isår naar nye Erkendelser aabner nye Fel-

ter for hin interesserede Forsken. Fogaz-

zaro har et Steds træffende karakteriseret

denne Bestræbelse, specielt paa Natur-

videnskabens Omraade, med følgende

Ord: „Naar Udviklingstheoretikerne af

Hackels Skole arbejder paa at etablere

den nye Theori, saa véd man ikke, om
de virkelig lægger Grunden til en viden-

skabelig Bygning, eller de graver Løbe-

grave ind under en Tros Befæstninger —
om det er et Fredens eller et Krigens

Værk, de udfører. Medens de fortæller

Universets Saga, tænker de med Had
(det føler man!) paa Beretningen i den

hellige Skrift, og deres Sprog dirrer ofte

af Harme som en Advokats Tale. Man
fristes til at tro, at disse Mænd ikke be-

finder sig paa et videnskabeligt Katheder,

men paa den offenlige Anklagers Plads

i en Proces mod Verdens Skaber."*)

Ogsaa herhjemme kender vi jo disse

harmfnysende Agitatorer, som prædiker

Verdensanskuelse i Steden for Videnskab,

og jeg vil — for at springe midt ind i

Sagen — anføre et Exempel paa, hvilke

Overgreb saadanne Mænd tør tillade sig,

Overgreb, for hvilke Videnskaben maa
bære Skylden ....

III.

Den 18. November 1906 skrev den

bekendte Folkeoplysningsmand Hr. Cand.

mag. Vilhelm Rasmussen i „Social-

Demokraten" en Artikel om Kirkens Ind-

flydelse paa Skolen, og der fremkom heri

følgende Passus (Udhævelserne er fore-

tagne af mig)

:

„Hovedsagen (for Kirken) er, at en

saa grov Overtro som Forestillingen om
et Helvede, hvor de ugudelige pines,

skal indpræntes i Børnenes Hjerner, me-

dens der vilde ligge et Hus, dersom

nogen gav dem den sandfærdige Besked,

at Sjælen døer samtidig med Legemet".

Da jeg læste dette, begyndte jeg at

anstille en Ransagelse af, hvad jeg selv

i sin Tid havde lært om Forholdet mel-

lem Sjæl og Legeme, den Gang jeg nu

for en Del Aar tilbage gav mig lidt af

med Naturvidenskab. Det forekom mig,

at Spørgsmaalet var bleven stillet hen

mellem de aabne — det var en af de

*) Antonio Fogazzaro: Les ascensions humaines.

(Trad. Robert Leger). Paris 1901, p. 211.
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Verdensgaader, hvorpaa det var tilladt

at anvende Dubois-Reymonds berømte

Ord: Ignoramus et ignorabimus — „vi véd

det ikke, og rimeligvis faar vi det heller

aldrig at vide!"

imidlertid — der er jo løbet meget

Vand i Stranden siden de Dage, da jeg

sad ved Mikroskopet paa planteanato-

misk Musæum og (daarligt nok!) førte

Mikrotomen ved Dr. Rudolf Berghs hi-

stologiske Øvelser — det kunde jo være,

at Naturvidenskaben nu i Vilh. Rasmus-

sens Tidsalder havde gjort psykofysiske

eller fysiologiske Opdagelser, hvorom jeg

intet vidste. Et var sikkert — Forfat-

teren af „Verdensudviklingen" maatte

være meget sikker i sin Sag, siden han

endog ansaa Larcn om Sjælens Dødelig-

hed for moden til at indføres i Skolerne;

man belemrer dog ikke Børn med løse

Hypotheser, der har Sandsynlighed for

sig i Dag og i Morgen falder sammen i

deres Intethed!

For at komme paa det rene med Sagen

tog jeg endelig Pen og Papir og skrev

et Brev til Hr. Vilhelm Rasmussen, hvori

jeg — omtrent med ovenstaaende Moti-

vering — bad om nøjere Oplysning, da

Spørgsmaalet jo ogsaa for mig havde

den største principielle Betydning. Klart

er det nemlig, at Kristendommen bygger

paa Læren om Sjælens Udødelighed. Og
nu havde altsaa Videnskaben bevist, at

Sjælen dør sammen med Legemet!

Hr. Vilh. Rasmussen svarede mig sær-

deles høfligt. „Desværre", skrev han,

„er jeg for Tiden syg og kan ikke imøde-

komme Deres ønske om Beviser. Men
naar jeg bliver rask, skal |det være mig

en Glæde gennem en Artikel i „Social-

Demokraten" at gøre mit bedste for at be-

vise, hvad jeg skrev."

Man lægge Mærke til de sidste, her

fremhævede Ord. Sagen var altsaa ikke

saa soleklar, som det efter Hr. Rasmus-

sens Artikel syntes. Hvad der i Artiklen

simpelthen havde været „en sandfærdig

Besked", det blev nu — end ikke noget,

Hr. R. i en Fart skulde og kunde be-

vise — nej, det blev noget, han „skulde

gøre sit bedste for at bevise". Hr. R.

syntes saaledes ikke slet saa sikker i sin

Sag, som man efter hans Artikel havde

Grund til at formode.

Siden hint Brev gik der to Maaneder,

hvor jeg flittigt holdt Udkig med „Social-

Demokraten". Der fremkom imidlertid

ikke, og er indtil denne Dag ikke frem-

kommet blot saa meget som Skyggen af

et Bevis for Hr. Rasmussens dristige

Paastand.

Og Hr. Rasmussens Bevis vil over-

hovedet aldrig fremkomme — af den

simple Grund, at det ikke kan frem-

komme. Der er lige saa lidt i 1907 som

i 1887, da jeg dyrkede Naturvidenska-

ben, ført noget Bevis af nogen for den

menneskelige Sjæls Dødelighed. At Sjæ-

len dør sammen med Legemet, det er

Hr. Vilhelm Rasmussens private Over-

bevisning, men det er ingen „sandfærdig

Besked" af Videnskabens Mund, saaledes

som Hr. V. R. fortæller „Social-Demo-

kraten"s Læsere og ønsker at lære de

socialdemokratiske Familier det.

Og her kommer det Moment, hvorfor

jeg har anset det for Umagen værd at

drage denne Sag frem. Der kunde i vor

Hovedstadspresse mellem Aar og Dag
findes mere end eet Sidestykke til Hr.

Vilh. Rasmussens Artikel. Men hvad der

er saa slemt ved netop denne Artikel

blandt de mange, er det, at Hr. Vilh.

Rasmussen optræder med al den Autori-

tet, der i vore Dage knytter sig til Viden-

skabens Navn, og at han gør det over-

for et Publikum, der er ude af Stand til

at kontrollere Rigtigheden af hans Ud-

sagn. Han misbruger sin Uddannelse,

sin Titel, sin Anseelse som Skribent og
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Foredragsholder til under Mærket „sand-

færdig Besked" at forkynde en Lære,

der rettelig burde have været fremsat

under den mere beskedne Etikette „pri-

vat Overbevisning". Der var maaske

endda dem, der vilde have sluttet sig til

Hr. Rasmussen og delt denne hans Tro,

som de deler hans hele Livssyn! Men
naar man om en Doktrin af saa vidt-

rækkende Betydning, som Læren om
Sjælens Dødelighed dog i Hr. Vilh. Ras-

mussens egne Øjne er, bruger Udtrykket

„sandfærdig Besked" — saa bør Bevi-

serne staa tilrede i sluttet Række, øje-

blikkelig bringende al Modstand til Tavs-

hed og nedknugende enhver Indvending.

Er dette ikke Tilfældet, men maa den

dristige Propagandist henvise til, at han

nok en Gang „skal gøre sit bedste for

at bevise, hvad han skrev" — ja, saa

har han i sin Livsanskuelses Interesse

sagt meget, meget mere, end han kunde

staa ved og bibragt Læseren et skuffende

Indtryk af velbegrundet Sandhed, hvor

der i Virkeligheden opereredes med et

tendentiøst Postulat.

En Mand, der kan gøre sligt, burde

efter min Mening være udenfor den offen-

lige Diskussion, indtil han havde gjort

Afbigt og lovet Bod og Bedring. Man
har i Steden betroet ham en Stilling,

hvor Hundreder og atter Hundreder af

Børn er undergivne hans Myndighed og

daglig udsatte for hans Overgreb.

IV.

Dette Sammenstød med Hr. Vilhelm

Rasmussen blev iøvrigt for mig Anled-

ning til at foretage en lille Undersøgelse

af, hvad den moderne Videnskab i øje-

blikket virkelig lærer om den menneske-

lige Personlighed. Vore Arbejdere faar

altsaa at vide, at „Sjælen døer sammen
med Legemet". Men hvad siger den

nutidige Videnskab ude i det store Europa?

For at faa Svar paa dette Spørgsmaal

har jeg vendt mig til to Mænd, som
man ifølge deres Stilling og hele Livs-

værk sikkert ikke vil nægte Kompetence

paa dette Omraade. Den ene er den

for faa Aai* siden (17. Jan. 1901) afdøde

Englænder Myers, især bekendt ved sin

sammen med Podmore og Edmund Gurney

skrevne Bog Phantasms of the Living.

Den modneste Frugt af hans Studier er

vel nok det Værk, jeg her tænker at

raadspørge — hans store Bog om „Den

menneskelige Personlighed", som jeg ci-

terer efter den franske Udgave, besørget

ved Jankelevitch i Felix Alcans højt-

ansete Bihliothéque de philosophie contem-

poraine. (Paris 1905).

Mit andet Vidne er Amerikaneren Wil-

liam James, Professor i Filosofi ved det

bekendte Harvard-Universitet nær Boston.

Jeg benytter hans af Dr. Edv. Lehmann

og Frk. Mønster til Dansk oversatte Ar-

bejde The varieties of religions experience.

Den danske Oversættelse er forsynet med
et indledende og anbefalende Forord af

ingen ringere end Høffding; den er be-

titlet „Religiøse Erfaringer".

Myers gaar i sin Bog ud fra en Sam-

menligning mellem Bevidsthedslivet og

Solspektret. Ligesom der til begge Sider

af det synlige Spektrum gives ultrarøde

og ultraviolette Straaler, som øjet ikke er

i Stand til at opfatte, men som dog ex-

perimentelt kan paavises, saaledes fort-

sætter den menneskelige Personlighed sig

til den ene Side ned under Bevidstheds-

tærskelen, overstiger til den anden den

normale øverste Grænse. De underbevidste

Livsprocesser er nemme nok at konsta-

tere — de bærer jo hele vort fysiske

Liv. Anderledes er det med de over-

bevidste Personlighedstilstande, og Myers

vier derfor dem et særlig omhyggeligt

Studium.

I en Række Kapitler undersøger han
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de kendte Tilfælde af Sygdomme i Per-

sonligheden (Dobbeltbevidsthed, mange-

delt Bevidsthed osv.), Søvnen og Drøm-

mene, Hypnose, Clairvoyance, Telepathi,

Hallucinationer og Visioner, det geniale

Bevidsthedsliv, den saakaldte „Besæt-

telse" og den religiøse Extase. Det er

umuligt her at gaa nærmere ind paa alle

disse Undersøgelser, og jeg maa nøjes

med at give nogle af de Resultater, hvor-

til den engelske Psykolog kommer —
Resultater, der hviler paa hele hans

forudgangne Livs Studier og Erfaringer,

og som derfor har endnu mere Vægt,

end det enkelte Værk kan give dem.

„Ethvert Menneske," siger Myers (pp.

32—34), „er paa en Gang samlet til en

Enhed og uendelig sammensat. Fra sine

Forfædre arver det en mangedelt, man
kunde næsten sige kolonidyragtig. Or-

ganisme; Mennesket er polyzoisk, maa-

ske endog i høj Grad polypsykisk (o:

begavet med mange Sjæle). Men sam-

tidig arver det ogsaa en Sjæl eller en

Aand, der er absolut utilgængelig for

vore nuværende analytiske Midler, og

som leder Organismen og samler den til

Enhed . . .

„Det er os umuligt at forestille os, paa

hvad Maade det Liv, den enkelte Celle i

vort Legeme fører, er knyttet til det

Midtpunkt for Livet, som styrer og leder

hele Legemet. Men denne Umulighed

skriver sig ingenlunde fra Hypothesen

om en særskilt og Legemet overlevende

(persistante) Sjæl. Der gives nemlig over-

hovedet ingen Hypothese, som er i Stand

til at forklare os det Samarbejde og det

Over- og Underordningsforhold, der fin-

der Sted i et mangecellet Dyr. Dette

Fænomen er ligesaa uforstaaeligt hos en

Søstjerne som hos en Platon; de otte

Ganglier hos en Vandmand med deres

Selvstændighed og Sammenspil er ligesaa

uforstaaelige som det Liv, de hvide Blod-

legemer fører i en Filosofs Aarer, og

dettes Forhold til den centrale Bevidsthed.

„Den gamle Hypothese om en Sjæl,

der er indesluttet i Organismen og be-

tjener sig af den i Kraft af sin Forbin-

delse med de til de underordnede Nerve-

centrer svarende Bevidsthedsmidtpunkter

— denne gamle Hypothese anser jeg for

hverken mere eller mindre dunkel eller

uhandelig (emharrassante) end en hvilken

som helst anden . . .

„Den modsatte Hypothese derimod"

(altsaa den af Hr. Vilh. Rasmussen hæv-

dede) „kan ikke bevises absolut ved

noget negativt Argument og er derfor

altid i ustadig Ligevægt, idet et eneste

positivt Modbevis er nok til at omstyrte

den. Den nyder maaske for Øjeblikket

større Gunst hos Videnskabsmænd, men

besidder ingen virkelig videnskabelig

Myndighed med Hensyn til den af mig

antagne Opfattelse."

Det er da for en Psykolog som Myers

en fuldtud tilstedelig Hypothese, at Sjæ-

len — som han selv udtrykker det —
„stammer fra et aandeligt eller overjor-

disk Rige, hvortil den efter Legemets Død

skal vende tilbage." (p. 33).

William James undersøger i sin Bog

særlig de religiøse sjælelige Foreteelser.

Han tager dem for det, de er, Kends-

gerninger, psykologiske Fakta. I hvad

Forbindelse — spørger han — staar det

religiøse Sjæleliv med Nerverne, med

Sjælssygdom, med Delthed i Bevidst-

heden? Hvad er, rent empirisk taget,

Fænomener som „Omvendelse", „Hellig-

hed", „Mj^stik" for noget? Hans Bog

rummer Mængder af interessant Stof til

Belj^sning af disse Spørgsmaal — Breve,

Selvbiografier, Referater af engelske og

amerikanske Revival-meetings og Omven-

delseshistorier. Og efter at have gen-

nempløjet hele dette store Materiale, un-

dersøgt, ordnet og vurderet det, kommer
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James i sit sidste Kapitel til følgende

Resultater

:

Religionen, siger han, har Ret i sin

Paastand om, „at den synlige Verden er

en Del af en mere aandelig Tilværelse"

(S. 357). Rent bortset fra al Dogmatik

er det nemlig unægteligt, at der „i vor

Sjæl er mere Liv, end vi i noget givet

øjeblik er os bevidst" (S. 378). Med
Tilslutning citerer James disse Ord af

Myers: „Enhver af os er i Virkeligheden

en hel sjælelig Verden, der strækker sig

langt videre, end vi selv aner — en In-

dividualitet, der aldrig fuldstændig kan

aabenbare sig gennem nogen legemlig

Ytring." Og for egen Regning skriver

han derpaa som endeligt Resultat af alle

sine Undersøgelser følgende:

„De fjernere Grænser for vort Væsen

synes mig at vare nedsænkede i en Til-

værelse af helt andre Dimensioner end den

sandselige og blot „begribelige" Verdens.

Man kan jo efter Behag kalde det den

mystiske Verden eller den overnaturlige

Verden. For saa vidt som vore ideale

Tilskyndelser har deres Oprindelse i

denne Verden (og de fleste af dem har

deres Oprindelse der; thi vi mærker, at

de har os i deres Besiddelse paa en

Maade, vi ikke kan gøre os Regnskab

for), tilhører vi den i inderligere Forstand,

end vi tilhører denne synlige Verden.

/ inderligste Forstand hører vi nemlig

hjemme der, hvor vore Idealer hører hjemme.

Alligevel er den usynlige Verden, som vi

taler om, ikke blot og bar ideal ; thi den

fremkalder Virkninger i denne Verden.

Naar vi træder i Forbindelse med den,

sker der i Virkeligheden et Arbejde paa

vor Personlighed; thi vi omskabes til

nye Mennesker, og den genfødende For-

andring har kendelige Virkninger paa vor

Opførsel i den naturlige Verden. Men
det, der formaar at paavirke en anden

Virkelighed, maa selv kaldes en Virke-

lighed, og jeg har derfor en Følelse af,

at vi ikke har nogen filosofisk Undskyld-

ning for at kalde den usynlige eller my-

stiske Verden uvirkelig."

Ogsaa for denne moderne Sjælegran-

sker gives der da — ligesom for Myers
— en højere Virkelighed, hvor Mennesket

efter sit inderste Væsen har hjemme.

Og saa stærk er denne Overbevisning

bleven hos en Mand som James, at han

overfor et Standpunkt som det, Vilh.

Rasmussen herhjemme repræsenterer, kan

udtrykke sig saaledes:

„Jeg kan naturligvis anlægge den sek-

teriske Videnskabsmands Holdning og

levende forestille mig, at Sandsningens

og de videnskabelige Loves og Kends-

gerningers Verden er det eneste existe-

rende. Men, naar jeg gør dette, hører

jeg hin indre Stemme, som W. K. Clif-

ford*) en Gang skrev om, og som til-

hvisker mig Ordet: Sniksnak!"

V.

Fra den Side, hvor Hr. Vilhelm Rasmus-

sen hører til, tales der gerne saa meget om
Sandhedskærlighed ; overfor Kirkens brøst-

fældige Uvirkeligheder vil man repræsen-

tere den faste, i Erfaring og Videnskab

bundende Sandhedserkendelse. Og med
jævn, stille Tilforladelighed i Stemmen
— en Tilforladelighed, man skulde sværge

paa, ikke kunde eftergøres — siger man
saa, overfor en Kreds af Folk, som i

dette Spørgsmaal er ganske inkompe-

tente. Ting, som man dog i sin Samvit-

tighed maa vide er uholdbare.

Et Tilfælde, som dette med Hr. Vilh.

Rasmussen er desværre ikke enestaaende.

En anden Bærer af det samme, gode,

danske Navn, nemlig Dr. Emil Rasmus-

*) William Clifford, engelsk Mathematiker og

Filosof, f. 4. Maj 1845 i Exeter, død paa Madeira

3. Marts 1879. Skrev Seeing and Thinking. Efter

hans Ded udkom en Samling Lectures and Essays.
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SEN, skrev nogen Tid efter i et Hoved-

stadsblad en Artikel, hvor han kom ind

paa at behandle Spørgsmaalet om Reli-

gionens Oprindelse. Han sagde da her

uden videre (og han talte udtrykkelig

om de højere Religioner):

„Det er nemlig det triste ved Religio-

nen, at den fødes af alle andre skabende

Kræfter end Trangen til at leve et kær-

ligt og moralsk forsvarligt Levned."

Med andre Ord — mellem de Bevæg-

grunde, der driver et Menneske til Reli-

gion, findes den moralske Trang ikke!

Nej — siger Dr. Rasmussen — „Reli-

gionen er, som Historien tilstrækkeligt

viser, ofte en ligefrem Fjende af Moralen."

Nu har man i henved et Par Aarhun-

dreder forkyndt fra fritænkersk Side, at

Karnen i Religionen netop var Moralen.

Den var det, som skulde bevares —
Dogmerne var Hylstre og Skaller, der

havde havt deres historiske Betydning,

men som det nu var Tid at bortkaste.

Hine Konfliktstilfælde mellem Religion og

Moral, hvortil Dr. Rasmussen sigter, sag-

des netop at bero paa en ufuldkommen

Opfattelse af det Væsenlige i Religionen.

Ud fra denne Tankegang skrev f. Ex.

Kant sin lille Bog om ., Religionen inden-

for den menneskelige Fornufts Grænser".

Religion (specielt Kristendom) og Moral

er for ham eet — al anden Religiøsitet

er „Afterdienst", som han djærvt kal-

der det.

Dr. Rasmussen roser i den Artikel,

her er Tale om, Hume og Hegel for

deres Forstaaelse af religiøse Spørgsmaal.

Men Kant da? Ser den danske Doktor

ikke, at for Kant og hele hans Skole

indtil RiTSCHL er Religionen netop et Po-

stulat af Samvittigheden — at den, stik

mod Dr. R.s Paastand, simpelthen siges

skabt af „ Trangen til at leve et karligt og

moralsk forsvarligt Levned''.

Ogsaa Kant havde dog sikkert noget

Begreb om det, han talte om. Man
skulde synes, at en Doktor i Filosofien

ikke saa let hen burde sætte sig ud over

den største moderne Filosofs Anskuelser.

Men Hemmeligheden er, at hos Emil

Rasmussen som hos Vilhelm Rasmussen

er Tanken et Barn af Ønsket. De vilde

gærne, at Sagen forholdt sig saaledes —
og saa siger de, at Sagen virkelig for-

holder sig saaledes!

Men kalder man det at have Ærbødig-

hed for Sandheden.^

VI.

Jeg husker fra min egen første Stu-

dentertid, hvilket Indtryk det gjorde paa

mig, da Strauss i sin Bog „Der alte

und der neue Glaube" angreb Troen paa

Jesu Himmelfart med en Henvisning til

Verdensrummets Uendelighed. „Himmel-

farten," skrev den store tyske Fornægter,

.,maa for et moderne Menneske kun blive

en endeløs Svæven op gennem den astro-

nomiske Uendelighed." Denne Tanke
bidrog sit til at nedbryde min Kristentro

— thi at Verdensrummet var uendeligt,

det kunde man da ikke tvivle om!

Nu er det naturligvis ikke min Mening

at benægte, at vi er ude af Stand til at

tænke os Verdensrummet anderledes end

som uendeligt. Dette beror paa en Egen-

hed ved vor Aand — vi formaar ikke

at tænke os det absolut Begrænsede.

Rummet kan for vor Indbildningskraft

ingen Ende have. Der kan ikke ude bag

de yderste Stjærnebilleder findes et Plan-

keværk, hinsides hvilket der ingen Ting

er, og hvor selve Rummet holder op . . .

Vi er ude af Stand til et sligt Tanke-

experiment. Men deraf følger ingen-

lunde, at det, vi ikke kan tænke, ikke

kan existere. En Forsker af Lord Kel-

vins Rang anser uden videre Verdens-

rummet for endeligt. En Astronom som
Secchi gjorde det samme. Og nu nylig
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har Alfred Russel Wallace, Darwins

Medbejler til Æren af at have sat Læren

om Kvalitetsvalget ind i Verden, skreven

en Bog om Menneskets Stilling i Uni-

verset, hvori han kommer til højst mær-

kelige Slutninger*).

Alle moderne Astronomer — siger han

— er enige om følgende tre Punkter:

1) Stjærne-Universet danner et vel-

ordnet Hele, og skøndt det er af uhyre

Udstrækning, er det dog endeligt, og det

er muligt at bestemme dets Grænser;

2) vort Solsystem ligger i Mælkevejens

Plan og er ikke langt fra Midtpunktet i

dette Plan. Jorden er altsaa nær ved at

staa i Midtpunktet af Stjærne-Universet;

3) dette Univers bestaar overalt af en

og samme Slags Stof, der er underkastet

de samme fysiske og kemiske Love.

Disse tre Sætninger anser Wallace for

uangribelige. Som højst sandsynlige be-

tragter han endvidere følgende Hypo-

theser

:

4) Ingen anden Planet end Jorden er

beboet i vort Solsystem eller er til at

bebo;

5) ingen anden Sol besidder beboede

Planeter;

6) vor Sols næsten centrale Stilling i

Universet er rimeligvis permanent og har

været særlig gunstig, maaske endog ab-

solut væsenlig for Udviklingen af Liv paa

Jorden.

Det ses let, hvilken Revolution de tre

sidste Sætninger er i Stand til at volde

i gængse Nutids-Begreber! Hvor har

man ikke overfor Kristendommen gjort

Nar ad den hovmodige Tanke, at vor

lille Jord, dette Sandskorn i en Krog af

det uendelige Univers, skulde være Gen-

stand for Guds særlige Omhu og Kær-

lighed, saa at han endog selv skulde

stige ned til Jorden, lide og dø for at

*) Alfr. Russel Wallace : La place de Vhomme

dans runivers. Tråd. fran9. Paris 1908. pp. 289—303.

frelse det Menneskekryb, som kravlede

rundt dernede! Hvor har man ikke talt

overlegent om Middelalderens antropo-

centriske Verdensbillede, med Jorden i

Midtpunktet af de syv kredsende Himle

som den eneste af Fornuftvæsner be-

boede Klode! Og nu — ja, nu lader

det til, at den mest moderne Videnskab

vender tilbage til Dantes Kosmologi!

Men selv om dette ikke bliver Tilfæl-

det, selv om blot de tre første Punkter

bliver staaende af dem, Wallace har

fremsat — det er dog Grund nok for

os Kristne til at fatte godt Mod med
Hensyn til Udgangen af Kampen mellem

Tro og Viden. Her gælder det at holde

sig det berømte ellevte Bud efterretteligt

— „du solist dich nicht verbliiffen las-

sen!" Jeg indrømmer gærne, at det

mange Gange kan se ud, som om
nu var Slaget tabt — nu ramler

hele den gamle Bygning for Videnska-

bens Grundskud. Men saa er det, det

gælder ikke at lade sig imponere. „Mod

Strømmen" er et godt Løsen. Og der

staar skrevet: „Vorder ikke Menneskers

Trælle".

Det kan jo nemlig ikke nytte at skjule

det — den moderne Videnskab er saa

foranderlig og omskiftelig, at man fristes

til ligefrem at tale om videnskabelige

Moder. Franskmændene har med vanligt

Held paa det sprogskabende Omraade

frembragt Udtrykket dernier bateau for de

Anskuelser, som i ethvert givet Øjeblik

anses for de eneste rigtige. Ordet er

aabenbart hentet fra Dampbaadsfarten

paa Seinen, og det gengiver udmærket

den Følelse af at være uhjælpelig bag

efter sin Tid, som griber Nutidsforskeren,

naar han opdager, at han ikke er med

paa det nyeste nye.

Ikke at være dernier bateau kan i viden-

skabelige Kredse have ganske lignende

Virkning som den gamle græske Ostra-
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kisme. „Nu maa man jo ikke mere tale

om Itala,'-' sagde helt forfærdet en ung

Videnskabsmand til mig, da jeg i en

Samtale antydede min Tro paa Existen-

sen af denne gamle latinske Bibelover-

sættclse. Og en dansk Forfatter, der

vilde skrive en Bog om det antike Rom,

har haardt maattet bøde for, at han „ikke

følte sig forpligtet til at være af den Me-

ning, der i Øjeblikket havde Kurs hos

Fagmændene." Han var ikke dernier

bakau og blev uden Skaansel nedsablet

af vedkommende Videnskabs professionals.

Naar saa den videnskabelige Mode har

raset længe nok, afløses den brat af en

anden Mode, hvis Krav paa Respekt er

ligesaa ubønhørligt. Saaledes var det

f. Ex. for omtrent hundrede Aar siden

almindeligt blandt Europas fremskredne

Lærde at udlede den hebraiske Religion,

især dens Skabelsesberetning, fra den

nylig opdagede indiske Aandsverden.

Man havde lige lært Sanskritsproget at

kende, man var overvældet af, hvad

Friedrich Schlegel kaldte „Die Weisheit

der Inder", og man troede nu at staa

ved Kilden til alle andre aandelige Fore-

teelser. Ingen Videnskabsmand, der i

hine Tider respekterede sig selv, kunde

tvivle om, at de første Kapitler i første

Mosebog var tagne af Manus Dharma-

sastra, Bog I, femte til trettende Sloka.

Senere hen blev den europæiske lærde

Verden kendt med Zoroasters Lære. En

hel ny Gruppe Sacred books of the east

blev gjort tilgængelig. Paany gjorde man

da den Opdagelse, som var bleven des-

avueret for Sanskrits Vedkommende, at

her i den gamle persiske Religion havde

man de virkelige Kilder til første Mose-

bog.

I den allernyeste Tid er Mosaismens

Oprindelse atter bleven funden, af Gun-

KEL, og denne Gang i Babyloniens Ler-

tavler. Denne Opdagelse vil efter alle

Solemærker at dømme vise sig ligesaa

ugrundet Virkelighedensom de tidligere*).

Man maa, medens slige Moderetninger

hersker, .efterligne den tyske Botaniker

WiEGAND, der under den almindelige

Oversvømmelse af darwinske Ideer for

en Menneskealder siden var den eneste

i hele Tyskland, som holdt Stand. Selv-

føfgelig blev han ikke mere regnet med

blandt rigtige Videnskabsmænd — man
trak paa Skuldren ad ham — han

nævntes ikke mellem Tidens store Navne.

Nu, efter Darwinismens Fallit, ser alle

— og enkelte siger det — „Altsaa havde

Wiegand Ret!"**)

Det er min Overbevisning, at saaledes

vil det gaa paa mere end ét Omraade.

Det gælder blot, ikke af blive bange for

et stort Navn, men rolig tage Spørgsmaa-

let op til Undersøgelse. Og en skønne

Dag vil det opdages, at de Indvendinger

og Vanskeligheder, som man ansaa for

uovervindelige, ikke var det, og at efter

Nutidens store Mænd kommer Fremtidens

store .Mænd og siger det stik modsatte

af, hvad deres Forgængere har lært!

Vi ser det f. Ex. paa den nystament-

lige Kritiks Omraade. Vi kender alle

Tiibingerskolen, disse dristige Theologer,

der frakendte Evangelierne [al historisk

Værdi, satte Tiden for deres Affattelse

langt ned i det andet Aarhundrede og

paa Grundlag af denne Usikkerhed i

Kilderne søgte at reducere den evange-

liske Historie til en Mythe. Denne Op-

fattelse beherskede i lange Tider Viden-

skaben og satte sine Frugter i Strauss'

og Renans populære Værker. Herhjemme

førtes Tiibingerne i Marken i Karl Gjel-

lerups antitheologiske Romaner, og Hen-

ning Jensen populariserede deres Tanker

i sine rationalistiske Smaaskrifter.

*) Se St. Clair Tisdall i Nineteenth Century, 1906.

**) Se herom Emily Gregory (1841— 1897): A
Scientists confession of faith.
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Og nu — ja nu er Tiibingerskolens

Standpunkt ganske forladt! Harnack

har erklæret, at „den Tid er omme, da

man ansaa den ældste kristelige Litera-

tur, det nye Testamente medindbefattet,

for et Væv af Bedragerier og Falskne-

rier . . . Kirkens ældste Literatur er i

Hovedpunkterne og i de fleste Enkelt-

heder, literær-historisk betragtet, sanddru

og tilforladelig." Han bruger aabent om
sit eget Standpunkt Betegnelserne „reak-

tionær" og „tilbagegaaende". „Jeg er

ikke bange for at bruge dette Ord," skri-

ver han, „thi man skal kalde Tingene

ved deres rette Navn, og vi befinder os,

hvad Kritiken af den ældste Kristendoms

Kilder angaar, uden Tvivl i en tilbage-

gaaende Bevægelse til Traditionen." Ja,

med ganske faa Undtagelser hævder han

„Traditionens væsenlige Ret" *).

Naturligvis er det meget godt, at

Tiibingerkritikens Dage er erklæret for

at være omme, og at der bliver slaaet

Retræte til Traditionen — men, som Har-

nack ogsaa bemærker: det store Publi-

kum befinder sig endnu midt i den af

Tiibingerskolen hævdede Opfattelse.

Og her kommer vi til et nyt Overgreb

af Videnskaben eller bedre: af den med
Videnskaben opererende Rationalisme —
det er den utidigt Popularisering.

Jeg kalder den utidig, og jeg kan be-

grunde dette Adjektiv med et nyt Citat

af Harnack. I sin Bog „Kristendommens

Væsen"**) skriver han nemlig om den

historiske Videnskab i Almindelighed, den

religionshistoriske i Særdeleshed, følgende

Ord:

„Absolute Domme kan vi ikke fælde

i Historien. Det er en Erkendelse, som
nutildags — jeg siger med Forsæt: nu-

tildags — staar uomstødelig fast. Histo-

*) „Die Chronologie der altchristlichen Litte-

ratur" I (Leipzig 1897), S. VIII—XI.

**) Dansk Overs. S. 14.

rien kan kun sige os. hvad der har

været, og om vi end tager os for at be-

lyse, sammenfatte og bedømme de sted-

fundne Begivenheder, maa vi for Him-
lens Skyld ikke tro, at vi kan drage

almengyldige Værdibestemmelser ud fra

vor historiske Betragtning. De er altid

et Værk af vor Subjektivitet; vi skaber

dem ved vor Følelse og vor Vilje, og
den arge Misforstaaelse, at de kan brin-

ges til Veje ved Erkendelsens Hjælp

alene, den stammer fra den lange, lange

Tid, da man ventede alt af Viden og
Videnskab."

Disse Ord er værd at lægge Mærke til

og lægge sig paa Sinde. Harnack er-

klærer altsaa her, at historiske Domme
aldrig er rene Erkendelsesprodukter ,men

altid er følelsesfarvede, viljespaavirkede.

Gælder dette den almindelige Historie,

saa gælder det i højeste Grad den reli-

giøse. Intet Steds er Følelse og Vilje

mere interesserede i de Resultater, Er-

kendelsen kommer til. Paa intet Om-
raade vil de historiske Domme da være

mere tendentiøse, mindre exakte end paa

det religiøse. Der er derfor aldeles ingen

Grund til at lade sig imponere af jour-

nalistiske Religionsfjenders Pralen og

Prangen med „Videnskaben" og dens

„Resultater". Lad dem læse Harnack og

siden tie stille!

Men naturligvis tier de ikke. Ufor-

trødent spredes tværtimod alle de nyeste

Theorier, Hypotheser, Angreb og Tvivl

ud i et Publikum, der er ganske ude af

Stand til at værge sig. Jeg sigter til

Fænomener som de i Tyskland saa ud-

bredte „Religionsgeschichtliche Volks-

biicher" — jeg sigter til visse Theolo-

gers og Amatørtheologers Virksomhed

herhjemme.

Sikkert nok tilhører den nærmeste

Fremtid hin store Skole eller Ret-

ning indenfor den tyske lutherske Kri-
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stendom, som kalder sig den moderne

eller den nye Theologi. Den tæller blandt

sine Førere en hel Række glimrende Be-

gavelser, fremragende Videnskabsmænd

og grundfæstede Lærde — Harnack,

Weinel, Pfleiderer, Wrede og mange

andre. Skønt uenige paa talrige underord-

nede Punkter staar de dog alle under

samme Fane og arbejder i samme Aand.

Hvad de tilstræber, har de selv angivet

ved Titlen paa et Værk, hvortil en

Kreds af dem har ydet Bidrag — nem-

lig: Kristendommens f^idereudvikling. I

Fortalen til dette Skrift gives der Oplys-

ning om, hvad man har at forstaa

herved.

„Ligesom før den store Reformation"

— hedder det — „er der i det tyske Folk

opstaaet et stort Aandsrøre. Overalt spi-

rer et nyt Liv, man søger at omstøbe

det gamle Guld, der ligger indesluttet i

stive Dogmer, og præge det i en Form,

der svarer til moderne Tænkning og Fø-

lelse."

Den moderne Tankning og den mo-

derne Følelse, ud fra disse to laste Punkter

gaar den nye Theologi til sit Arbejde.

Allerede foreligger der af de ovennævnte

Forfattere og af en hel Række andre,

ligesindede, en virkelig imponerende Lite-

ratur om de religiese Spørgsmaal. En
Del af disse Værker er affattet i en for

Lægmanden mere eller mindre utilgæn-

gelig Form; andre, som er mere popu-

lære, har funden en Udbredelse, der viser,

at Interessen for det religiøse Spørgsmaal

virkelig er stor i Tyskland. Saaledes er

Weineis „Jesus im 19. Jahrhundert" i

Løbet af et Aar bleven solgt i 6000

Exemplarer. Dr. Paul W. Schmidts „Ge-

schichte Jesu" har i et lignende Tids-

rum oplevet fire Oplag, Boussets „Jesus"

er endog solgt i 20,000 Exemplarer.

Af hvilken Aand disse Mænd besjæles,

bliver En hurtig klart, blot man har læst

et Par af deres Smaaskrifter. Beteg-

nende siger saaledes Professor Wernle i

Forordet til det lille Arbejde, som be-

handler „Kilderne til Jesu Liv":

„Maaske har ingen Slægt stærkere end

vor været optaget af det Spørgsmaal:

Hvem var Jesus? Medens ældgamle For-

mer og Institutioner styrter sammen, og

noget nyt, som alle haaber paa, og in-

gen dog kender, er i Frembrud, er Blik-

ket stærkere end nogen Sinde rettet paa

Jesus. At han netop nu har noget at

sige os — at vi netop nu har Brug for

ham — det er mindre en klar Erken-

delse hos os, end en overvældende Fø-

lelse."

For at løse Spørgsmaalet: „Hvem var

Jesus?" maa imidlertid først et andet

Problem bringes paa det .Rene: „Hvad

véd vi historisk sikkert om ham?" Og
her gaar Wernle nu til Værks med alle

den moderne Kritiks skarpeste Midler.

Han kommer efter nogle taa Manipula-

tioner til det Resultat, at af vore fire

Evangelier er det fjerde ganske uanven-

deligt som historisk Kilde, at Nr. 2

(Markusevangeliet) er det oprindeligste,

og at der til Grund for Matthæus og

Lukas ligger flere tidligere Kilder, først

Markusevangeliet, dernæst den saakaldte

„Redequelle" (en formodet Samling af

Jesu Taler), endelig flere for de to nævnte

Evangelier særlige Traditioner.

løvrigt arbejder Wernle ud fra et me-

get simpelt Princip — at alt, der ikke

passer ham i Evangelierne, er opdigtet af

Evangelisterne. Undertiden er Wernle saa

venlig at betegne denne Egenhed ved

Forfatterne af vore Evangelier med mil-

dere Ord — de „udtyder", siger han,

eller de lade sig lede af „Reflexion". Af

hvad Art denne „Reflexion" er, endog i

det ældste og oprindeligste af Evange-

lierne, bliver En imidlertid hurtig klart.

„Forskerne," siger Wernle (S. 66) „har
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hidtil brudt deres Hjerne med, hvorfor

Jesus (Marcus VII, 24,31) pludselig dra-

ger til Egnen om Tyrus og derfra over

Sidon tilbage til Genesareth Sø . . .

Sagen er ganske simpel. Marcus havde

Fortællingen om Jesu Møde med den

kananæiske Kvinde liggende for sig ; her-

til behøvede han en Situation i et hedensk

Land, og lod derfor Jesus rejse til Egnen

om Tyrus."

Som man ser, opfatter Prof. Wernle

ganske den gamle Evangelist i Stil med

en moderne Romanforfatter. Marcus har

Brug for et bestemt Milieu til et af de

Optrin, hvori hans Helt forekommer —
altsaa hensætter han uden smaalige Hen-

syn til den historiske Nøjagtighed sin Helt

i vedkommende Milieu!

Af denne Art er gennemgaaende Wern-

les Evangeliekritik. En anden Prøve

er følgende: Hvorfor, spørger W. sig

selv, sætter Marcus Forklarelsen paa

Bjerget sex Dage efter Peters Bekendelse

af Jesus som Kristus i Filips Cæsarea?

En naiv Lægmand vilde hertil svare:

Fordi der virkelig var gaaet sex Dage

mellem de to Begivenheder! Men her-

med kan en tysk Theolog ikke lade sig

nøje. Nej, siger Wernle, „Marcus spo-

rede, at begge Fortællinger havde samme
Indhold, nemlig det første P'rembrud af

Messiastroen blandt Disciplene. Den ene

Gang spørger Jesus Disciplene, hvem de

anser ham for, og Peter svarer simpelt

og jævnt: Du er Messias! Den anden

Gang ser tre Disciple Jesus i messiansk

Glorie og hører Stemmen fra Himlen:

denne er min Søn! Evangelisten adde-

rer begge Traditioner og sammenknytter

dem ved Tidsangivelsen: efter sex Dages

Forløb."

Intet er, som man ser, mere letfatte-

ligt — blot man fuldstændig ser bort fra

Muligheden af den simpleste Ærlighed

hos Evangelisterne. Intet Under, at

Wernle selv et Sted i sit Skrift (S. 53)

føler sig foranlediget til at udstede Mat-

thæus og Lukas det Vidnesbyrd, at de

„ganske sikkert ikke har opfundet alt,

der er særligt for deres Evangelier".

Meget bliver der imidlertid ikke tilbage.

Med Fortællingerne om Jesu Fødsel hos

Matthæus og Lukas kan „Jesusforsknin-

gen" slet ikke mere beskæftige sig, er-

klærer den lærde Theolog. Ligeledes

bortfalder, hvad Lidelseshistorien og Op-

standelsen angaar, alt, der ikke findes

hos Marcus, men kun hos de andre

Evangelister. (S. 54). Selv saa simple

Ting som Jesu Sejladser paa Genezareth

Sø synes Wernle uhistoriske; „Erindrin-

ger" ligger vel til Grund for disse For-

tællinger*), men Evangelisten Marcus an-

vender dem tydelig nok som „Bindeled"

mellem de forskellige Dele i sin „Kom-

position" (S. 64). End ikke paa Bjerg-

pr^rdikenens Ægthed kan man være sik-

ker; de „Themata", der her behandles,

stammer nemlig „ikke fra Jesus, men fra

den første kristne Menighed" (S. 74).

Af Lignelserne er det tydeligt, at mange

maa være „omarbejdede", „//// de giver

altfor tydeligt Svar paa Spørgsmaal og

Tvivl, som først opkom i den senere Kri-

stenhed" (S. 74. Wernle tænker her paa

Lignelserne om Klinten blandt Hveden,

om Fiskevaaddet, om de kloge og de

taabelige Jomfruer!). At Jesus aldrig

har talt om sin Genkomst som Verdens-

dommer, bevises ligesaa nemt — han

kan ikke have sagt det, idet han anden

Steds har erklæret Gud for Dommeren

(S. 15. Paa Konsekvensen: at Jesus

ansaa sig selv for Gud, vil Wernle nem-

lig ikke ind). Naar Sagerne staar saa-

ledes, kan det heller ikke undre, at

Wernle uden videre lader Lukas opfinde

saadanne „rørende Enkeltheder" som

Helbredelsen af Malchus' øre — Jesu

*) Seegeschichten.
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Blik, da han for Domstolen vender sig

mod Petrus, der har fornægtet ham —
Jesu Ord til Kvinderne, som græder over

ham. Med aabenbar Ringeagt taler

Wernle ogsaa om den samme Evange-

lists „jerusalemische Auferstehungsgeschich-

ien'' (S. 81).

Skal da omsider, paa Grundlag af en

saadan Kildekritik, det Spørgsmaal be-

svares, som i Bogens Forord blev stillet:

„Hvad ved vi om Jesus?", saa lyder

dette Svar kun lidet opmuntrende.

„Det vilde vel være overdrevent," siger

Wernle (S. 83), „at frakende Jesus

Troen paa sit Messiaskald . . . men om

han kaldte sig Guds Søn, og hvad han

mente dermed, om Betegnelsen „Menne-

skets Søn" gaar tilbage til ham selv,

om han bestemt har forkyndt sin Gen-

komst, det er altsammen Spørgsmaal,

som vi kun delvis og tilnærmelsesvis kan

svare paa. . . . For den første kristne

Menighed forbinder sig med Jesu Mes-

siasværdighed hans Død og hans Op-

standelse: den lidende Messias, det er

kristelig Bekendelse. Hvad har Jesus

selv tænkt herom? Har han saa bestemt

forudsagt sin Død, og hvorledes har han

opfattet den? Det kan man langt lettere

spørge om end svare paa."

I hvert Fald ender Wernle sin Bog

uden at have givet noget Svar. Og af

det næste Skrift i Rækken -— Gøttinger-

præsten og -professoren Boussets „Jesus"

— faar man ikke stort mere at vide.

Bousset farer knap saa vilkaarligt frem

mod Kilderne som Wernle, men hvad

skal man tænke om en Videnskabs-

mand, der stik imod Evangeliernes klare,

simple Udsagn med Sindsro erklærer

:

„Selv om Jesus den sidste Aften, han

levede, gav sine Disciple Brød og Vin

som sit Legem og Blod, har han dog

næppe derved tænkt paa at indstifte en

Handling, der skulde gentages" {kaum

dabei an die Stiftung einer zu wiederholen-

den Handlung gedacht. S. 18).

Det udvikles med samme Uforfærdet-

hed, men uden bedre Begrundelse paa

endnu to Steder i Bogen: — S. 53—54,

hvor det hedder: „Nadveren har ganske

vist et Tilknytningspunkt i hin Jesu

Handling Aftenen før han døde. Men
ikke en Gang det er sikkert, at Jesus i

hin højtidelige Akt har villet overgive

sine Disciple en Handling, de skulde gen-

tage." Og S. 100: „Det ene er vel sik-

kert, at Jesus i den oprindelige Nadvere

ikke har villet indstifte noget Sakrament

efter katholsk, luthersk eller kalvinsk

Opfattelse." Som man ser — end ikke

den reformerte Lære, ifølge hvilken Nad-

veren er indstiftet af Jesu alene „til Ihu-

kommelse" af hans Død, anses af denne

nyeste Theologi for skriftmæssig.

Overfor saa megen Frihed i Kilde-

behandlingen kan det ikke undre, at

Bousset (S. 92) ligesom Wernle erklærer

:

„Vi har god Grund til at hævde, at

Jesus aldrig har 'gjort Fordring paa at

være Verdensdommeren, selv om vore tre

første Evangelier, følgende Menighedens

Tro, allerede lader ham fremsætte el saa-

dant Krav."

Mærkeligt er det, at den lærde Profes-

sor ikke falder paa at spørge sig selv,

hvorfra da Menighedens Tro paa Jesus

som Verdensdommer havde sin Oprin-

delse. Men et er i hvert Fald klart, at

med en saadan fuldstændig Vilkaarlighed

kan alt forkastes og bortforklai-es, lige-

som alt kan paastaas og „bevises".

1 en tredie af de religionshistoriske

Folkebøger (Privatdocent, Lic. Niebergall:

„Welche ist die beste Religion?") taler

Forfatteren derfor ogsaa om den evige

Uro, hvori en moderne Troende henlever

sit Liv. „Altid blæser der" — skriver

han — „en eller anden kritisk Vind,"

som vil lægge Troen øde. Snart gælder
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Kritiken det gamle Testamentes Bøger,

snart det nye, snart er det Kristendom-

mens hele Værdi som ethisk og kulturelt

Fænomen, der sættes under skarp Debat."

Uvilkaarligt mindes man ved at læse

disse bekymrede Ord af en Mand, som
lever i uafbrudt Angst for at maatte

slippe den Tro, der er ham dyrebar,

Apostelens ældgamle, men desværre sta-

dig aktuelle Skildring af dem, der „om-

tumles af enhver Lærdoms Vind".

VII.

Vor Videnskab herhjemme staar jo

paa saa mange Omraader under Ger-

maniseringens Tegn, og det kan da ikke

undre, at den tyske Nyrationalisme og-

saa er bleven omplantet paa dansk Grund.

Den har adskillige Talsmænd, alle højt-

begavede og dygtige Mænd; jeg vælger

som typisk Exempel Pastor N. P. Arboe-

Rasmussens Skrift „De sidste Blade af

Jesu Livshistorie" og den Omtale, Hr.

Ryberg-Hansen har gjort dette lille Værk
til Genstand for i en Artikel i „Til-

skueren".

At der for disse Forfattere ikke mere

er Tale om staa paa den kirkelige Kri-

stendoms Grund, bliver strax fra første

Færd klart. Som ikke uberettiget optager

nemlig Hr. Arboe-Rasmussen og med ham
Hr. Ryberg-Hansen den gamle græske

Kristendomsfjende Kelsos' Paastand, at

Jesus i den Nat, han blev forraadt,

skjulte sig for sine Fjender og vilde und-

løbe, men blev fanget. Dette Standpunkt

har ikke savnet Holdepunkter, erklærer

de to danske Exegeter. Jesus overgav

sig ingenlunde med frit Forsæt til sine

F'jender, tværtimod traf han sine For-

holdsregler mod at blive overrumplet.

Disse Forholdsregler ser den moderne

Kritik nu bl. a. antydede deri, at Jesus

hos Marcus byder Disciplene: „Bliv her

og vaag!" For de nye Exegeter er det

jo en afgjort Ting, at Markusevangeliet

er den ældste af de Beretninger om Jesu

Liv og Død, der er os opbevarede.

Hos Matthæus hedder det samme Ord

„Vaag med mig!" — og dette skal alle-

rede være tendentiøs Omdigtning af

Virkeligheden. Saaledes taler Jesus ogsaa

hos Matthæus om de tolv Legioner Engle,

hans Fader kunde sende ham — han

behøvede altsaa ikke Disciplenes Vagt-

somhed. Hos Marcus har han derimod

stadig sin Opmærksomhed henvendt paa

den Fare, der truer ham — gentagne

Gange vender han tilbage til Disciplene,

han „ligesom inspicerer Vagtposterne,"

siger Hr. Ryberg-Hansen.

Endnu længere i Omdigtning af Virke-

ligheden end Matthæus gaar saa Lukas

og Johannes — hos den sidstnævnte fal-

der „paa Gudens blotte Ord" Soldaterne

til Jorden.

Den moderne Bibelkritik ser altsaa i

Evangelierne Tendensskrifter, skrevne til

Bevis for Kristi Guddom, og Midlet,

hvorved dette Bevis søges ført, er aaben

Meningsfordrejelse af Jesu Ord. Man har

lidt vanskeligt ved at tro dette, at sætte

sig ind heri som i noget psykologisk

muligt. Lad os en Gang tage Sagen

ganske konkret.

Man tænke sig altsaa en eller anden

af de første Kristne siddende med et af

de hedenske Stridsskrifter samt Markus-

evangeliet liggende foran sig. Det gæl-

der for ham at gendrive den hedenske

Filosofs Angreb, og hvad gør da den

brave Mand? Jo, han tager og digter

sin Herre og Mesters Udsagn om, saa

at de kommer til at sige noget væsen-

ligt andet, end de før udtrykte.

Naturligvis er det særdeles muligt, at

en eller anden Bordereauforfalsker gør

sligt. Man hjælper sig, som man kan,

hvor det gælder at klare sig i en snever

Vending. Men den Tanke, at de første
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Kristne, Jesu Disciple eller Disciples Di-

sciple — og iblandt disse maa vi søge

Evangeliernes Forfattere — med robust

Samvittighed skulde have omdigtet deres

Herres og Mesters Ord, det er lidet tro-

ligt. Især ikke, fordi det maatte staa

dem klart, at paa en saadan forfalsket

og omdigtet Jesus kunde de ikke forlade

sig — han kunde ikke være Genstand

for deres Tro og Tillid. Da Stefanus

under Jødernes Stenkast saa Himlen

aaben, og Jesus ved Guds højre Haand,

saa beroede dette Syn dog vel ikke paa

en af Stefanus selv og hans Medkristne

sammendigtet eller — hvorfor ikke bruge

Ordet?— sammenløjet Tro paa G/Y^^;/ Jesus.

Jo, vilde d'Hrr. Ryberg- Hansen og

Arboe-Rasmussen svare, det er netop det,

vi hævder. Der er nu f. Ex. Lukas,

som (ifølge en Autoritet som Harnack)

virkelig synes at have skrevet Lukas-

evangeliet. „Særlig interessant," skriver

Hr. R.-H. i „Tilskueren", „er Lukas' Sær-

stilling. Hans Bearbejdelse er meget fri

og stærkt præget af Bestræbelsen for at

lægge Stoffet til Rette for religiøs Op-

byggelse. Alle Virkelighedens Mislyde

løses op i en Harmoni, hvori den fromme

Bevidsthed kan finde Hvile." Et smukt

Udtryk for den grimme Beskyldning, at

Evangelisten Lukas ikke holdt sig til

Sandheden.

Men naturligvis fremsætter vore Kri-

tikere ikke en slig Beskyldning uden at

kunne bevise den.

Hos Matthæus og Marcus — siger

Arboe-Rasmussen — findes kun to af

Jesu Ord paa Korset: „først Nødskriget:

Min Gud Saa Dødsraabet, der

gjalder ud, ordløst, uartikuleret . . . Der

er ingen Fred, ingen Harmoni over dette

Billede."

Hvad gør da den brave, gamle Lukas?

Ja, hør en Gang vore brave, moderne

Bibelkritikere! „Se nu," siger de, „hvor-

ledes Scenen er behandlet hos Lukas.

Det første Skrig, Gudsforladthedens, er

ganske udeladt. Det andet. Dødsskriget,

er omsat til den trygge Overgivelse af

Livet i Faderens Haand. Andre Ord er

indsat, der aandcr Mildhed og Fred."

Saaledes skriver virkelig denne nymo-

dens Theolog (kun Udhævelserne ere

foretagne her). Altsaa Ordene: „I Dine

Hænder befaler jeg min Aand," „Fader,

forlad dem, thi de vide ikke, hvad de

gøre," „I Dag skal Du være med mig i

Paradis" — disse Ord har Jesus aldrig

sagt, de er bleven lagte ham i Munden

af den opfindsomme Lukas!

Men man høre vore Kritikere videre!

En af de skønneste Scener i Lidelses-

historien og en af dem, der griber mest

ved sin psykologiske Sandhed, er vel

nok den, hvor Jesus i Kaifas' Hus ven-

der sig og ser paa Peter, der har for-

nægtet ham — „og Peter gik udenfor

og græd bitterlig."

Dette Optrin findes alene fortalt hos

Lukas. Man kunde jo tænke sig, at det

var, fordi Lukas var den eneste, der

havde hørt om dette Optrin. Men en

saa ligefrem Forklaring er naturligvis

ganske forkastelig. Nej (siger Hr. Arboe-

Rasmussen), „det er her fromme Tanker,

som er bleven krystalliserede. Det er

den til al ægte Opbyggelse hørende Fan-

tasi, der har klædt det skuede i Kød og

Blod og ladet det træde ud af Billedram-

men som haandgribelig Virkelighed."

Saaledes docerer Hr. A.-R., og Hr.

Ryberg-Hansen føjer med lærd Glæde til:

„Netop i Lidelseshistorien er Studiet af

Lukas særlig interessant." Den videnska-

belige Koldblodighed naar her Toppunk-

tet. Eller hvad skal man mene om to

lærde Herrer, som berøver os Petri Anger

under Jesu bebrejdende Blik og til Gen-

gæld vil trøste os med, at det er saa mor-

somt at se, hvordan Evangelisten kan digte I
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Mari vilde maaske mene, at Hr. Arboe

og Hr. Ryberg har tilvejebragt andre og

bedre Beviser for deres dristige Paa-

stande end selve disse Paastande. Ja,

de har jo deres kritiske Principer. De
Træk i Evangelierne, erklærer de, som
staar i Strid med disses formodede Ten-

dens, har mest Udsigt til at være ægte.

Saaledes kan Jesu Ord paa Korset om
sin Gudforladthed anses for ægte — lige-

saa Fortællingerne om Disciplenes Søvn

i Gethsemane og deres Flugt ved Jesu

Paagribelse.

Dog kan Ord af Jesus ogsaa erklæres

for uægte „af litterære Grunde" — saa-

ledes de Ytringer, Lukas har lagt ham i

Munden for at lade ham sige noget op-

byggeligt.

Alligevel nødes de lærde Kritici til at

indrømme, at alle deres Beviser for Ægt-

hed eller Uægthed staar paa meget svage

Fødder. Dette gælder f. Ex. „de Jesus

tillagte Ytringer om Genkomstens Nær-

hed." Paa den ene Side kan de nemlig

antages at være agte — Genkomsten

indtraf jo ikke saa snart, Ordene var

altsaa kompromitterende, hvorfor skulde

man da have opdigtet dem? Paa den

anden Side (jeg citerer her Hr. Ryberg-

Hansen) „paa den anden Side kan de

formodes at være opdigtede: Disciplene

maatte for at opretholde Troen paa, at

den korsfæstede Jesus var Messias, nød-

vendigt tillægge ham slige Løfter."

vSom man ser, er disse Kriterier virke-

lig ikke meget værd. Hr. R.-H. ind-

rømmer da ogsaa, at vi „med Hensyn

til de historiske Resultater for det meste

famler i det usikre."

Alligevel vil de moderne Lærde have

os andre_^til at tro, at Jesu Disciple efter

deres Mesters Død skulde have gaaet og

trøstet sig selv med alle Slags opdigtede

Ord af Jiani, og at de af disse opdigtede

Ord skulde have hentet Mod og Kraft
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/// at gaa Forfølgelse og Martyrium i Møde.

Tro det hvo, som vil! Den, der skriver

disse Linier, kan ikke svinge sig op til

en saadan Tro. Lad „fromme Tanker,

som er bleven krystalliserede", have nok

saa megen Værd for En — ,naar det

gaar paa Livet løs, ved man dog nok,

at det jo kun er selvgjorte Allegorier og

Symboler, ikke Virkeligheder, det gaar

an at forlade sig paa.

Nej, de første Disciple har sikkert nok

ikke først digtet Jesu Ord og derpaa ved

Selvsuggestion fundet Trøst og Kraft i dem.

At Jesus kan have sagt alt, hvad Evange-

lierne beretter som Udsagn af ham, har

den moderne Kritik heller ikke modbevist.

Naar den moderne rationalistiske Kri-

tik stiller sig tvivlende overfor saa mange
Træk i Evangelierne, og ved et blot

Magtsprog stryger dem af „de ægte Jesu-

Ords" Række, saa har Hr. Ryberg-

Hansen da ogsaa forraadt den sande

Aarsag. „Den, der betvivler, at Jesus

overhovedet har udgivet sig for Messias"

— siger han — „kan naturligvis ikke

heller antage, at Jesus har lovet sine

Disciple en Genkomst i Herlighed." Og
ad denne Vej kommer den moderne Kri-

tiker da til at anse disse Løfters „histo-

riske Karakter" for „udelukket".

Med andre Ord — det er et Vantroens

parti pris, der her gør sig gældende.

Standpunktet er taget forud, og efter

dette Standpunkt bedømmes alt. Hvad
der synes at passe, erklæres for ægte

— hvad der ikke passer (og det er det

meste), er uægte. Omdigtning, Opdigt-

ning. Prokrustessengen sættes i Virk-

somhed; Evangelierne spændes paa den;

der skæres og hugges bort paa alle.

Sider. Under Kritikens Behandling gen-

nemgaar saaledes de evangeliske Beret-

ninger i vor Tid en Lidelseshistorie, lige-

saa grusom og uretfærdig som den, der

overgik Evangelisternes Mester.
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SPREDTE ERINDRINGER

OM MENNESKER OG FORHOLD
Af John D. Rockefeller.

Velgørcnhedstrustcr. Nytten af Samarbejde i Velgørenhedens Tjeneste. — Romersk-katolsk

V^elgørenhed, — De daglige Ansøgninger. — Institutionernes indbyrdes Forhold. — Trangen til en

højere Opdragelse. — Dr. William R. Harper. — Betingede Gaver. — Velgørcnhedstrustcr.

Velgørenhedstms/er. Nytten af Samarbejde

i Veli^øreiihedeiis Tjenes/e.

IDET jeg gaar et Skridt videre mod det

Maal, stadig at gøre Velgerninger mere

frugtbringende, fristes jeg til at dvæle et

Øjeblik ved Spørgsmaalct om Nytten af

Samarbejde i Velgørenhedens Tjeneste, en

Tanke, som har været min Kæphest i mange

Aar.

Naar Forretningssammenslutninger har vist

sig egnede til at spare Omkostninger og til

at opnaa bedre Kesiiltater, hvorfor skulde

saa ikke Sammenslutninger paa det filantro-

piske Omraade kunne have ligesaa stor, ja

maaske langt større Betydning?

Tanken i al Almindelighed om Fællesop-

dragelse fik et godt Skub fremad, da Mr.

Andrew Carnegie samtykkede i at blive Med-

lem af „Det forenede Opdragelsesraad".

Ved at modtage en Stilling i denne Be-

styrelse har han, forekommer det mig, til-

kendegivet sit Bifald med Sammenslutnings-

princippet paa det pædagogiske Omraade.

Mr. Carnegies Beredvillighed til at an-

vende sine Rigdomme til Gavn for mindre

heldig stillede Medmennesker har glædet mig

og alle andre, og jeg finder, at de Opofrel-

ser, han har bragt, til alle Tider vil staa

som et lysende Eksempel.

„Det forenede Opdragelsesraad" er et ka-

rakteristisk Eksempel paa en Organisation,

som har paataget sig den Opgave at for-

bedre Opdragelsessystemet i alle Egne af

Landet.

Der er naturligvis ingen, som kan sige,

hvilke Resultater denne Organisation vil naa;

men under den nuværende Bestyrelse vil den

sikkert naa meget langt.

Det er godt, at der altid findes uegennyt-

tige og fremragende Mennesker, som er parat

til at understøtte ethvert større filantropisk

Foretagende. Noget af det, der forekommer

mig mest tilfredsstillende og opmuntrende,

er Bevidstheden om, at saa mange flittige

og arbejdsomme Mennesker er villige til uden

Vederlag at lægge deres Arbejde til Side,

om det saa ogsaa er nok saa paatrængende,

for at ofre deres bedste Tanker og Handle-

kraft paa at højne Menneskeheden.

.,Det forenede Opdragelsesraad" anstiller

omhyggelige Undersøgelser af De forenede

Staters højere Læreanstalter, af deres Belig-

genhed, Maal, Arbejde, Hjælpekilder, Admi-

nistration, pædagogiske V^ærd og Fremtids-

udsigter og giver paa Grundlag heraf aarligt

ca. 7 Millioner Kr. til forskellige Institu-

tioner.

Det er urigtigt at ville hjælpe en daarlig,

slet beliggende og unødvendig Skole. Det

or bleven mig fortalt af Folk, som har

undersøgt disse Forhold grundigt, at der er

bortødslet Formuer paa daarlige Opdragelses-

projekter, Formuer, som i Fald de var ble-

vet anv^endt paa rette Maade, kunde have
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skabt et helt nationalt System for højere

Opdragelse, svarende til vort Behov.

Mange af de gode Mennesker, som bidra-

ger til Opdragelsesarbejdet, burde lægge mere

Mærke til Arten af de Institutioner, de hjæl-

per, til hvad Slags Folk, der staar i Spidsen

for vedkommende Institut, til dets Beliggenhed

eller til, om andre Institutioner i Nærheden

har bedre Udviklingsmuligheder. Men en

saadan Undersøgelse er næsten umulig for

Enkeltmand, og derfor undlader han enten

at give paa Grund af manglende Forudsæt-

ninger, eller han giver kritikløst.

Men hvis dette Undersøgelsesarbejde ud-

føres og udføres godt af „Det forenede Op-

dragelsesraads" intelligente Ledere, Folk som

har Kendskab til og Interesse for deres Ar-

bejde, saa kan man i Sandhed sige, at der

er ydet en god Samfundsgerning.

Nu tildags falder heldigvis Murene mellem

de forskellige Sekter, og de bedste Folk af

alle Afskygninger — politiske som religiøse

— staar Skulder ved Skulder for at hjælpe

med til at højne Folket.

Romersk-kafhohk Velgørenhed.

Det forekommer mig passende netop her

at omtale et Faktum, som jeg takket være

mine Krfaringer kan attestere, nemlig, at

den romersk- katholske Kirke udfører et stort

Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste.

Jeg er bleven overrasket ved at se, hvor

langt en Pengesum har kunnet strække til

i en Præsts eller en Nonnes Hænder, og hvor

megen Nytte den har udrettet. 5eg aner-

kender tilfulde det fortræffelige Arbejde, der

ogsaa af andre Institutioner er bleven udført

paa dette Omraade; men jeg har set, at den

romersk-katholske Kirke er organiseret saa-

ledes, at den faktisk faar langt mere ud af

en given Pengesum, end nogen anden kirke-

lig Institution vilde være istand til.

Jeg omtaler kun dette for at paapege det

udmærkede Organisationsprincip, som jeg har

den største Tillid til. Den romersk-katholske

Kirke har jo Aarhundreders Erfaringer

støtte sig til.

at

De daglige Ansøgninger.

Mine Medhjælpere, som arbejder ganske

uafhængig af andre Foreninger, er organise-

rede saaledes, at de kan undersøge alle de

mange Ansøgninger, der strømmer ind til

os. Det hele bliver ledet fra vort Hoved-

kontor i New-York. Blot at forsøge paa at

kontrollere de forskellige Tilfælde vilde være

umuligt for et enkelt Menneske, et I'aktum,

jeg bliver nødt til at gentage atter og atter.

At gennemlæse de hundreder af Breve, som

daglig indløber paa vort Kontor vilde være

ugørligt for en Enkeltmand, og hvis blot de

Godtfolk, som skriver til mig, vilde tænke

sig en lille Smule om, vilde de selv indse,

at det er umuligt for mig personligt at be-

skæftige mig med deres Ansøgninger.

Den Plan, som vi har udarbejdet, og som

jeg haaber at forbedre Aar efter Aar, er

Resultatet af mange Erfaringer, og min Und-

skyldning for at tale saa aabenhjertigt om

den, maa være den, at det er et Thema, som

har alle alvorligtænkende Folks Interesse.

Læsningen, Sorteringen og Undersøgelsen

af de hundreder af Ansøgninger, som daglig

indløber paa mit Kontor, bliver udført i en

Afdeling, som er indrettet specielt med dette

Formaal for Øje.

Arbejdet er ikke saa vanskeligt, som det

ved første Øjekast ser ud til. Brevene er

selvfølgelig af et højst forskelligt Indhold og

fra alle Slags Folk i alle tænkelige Livsstil-

linger og tillige fra alle Dele af Verden. De

fire Femtedele af disse Breve er imidlertid

Ansøgninger om Penge til privat Brug, som

ingensomhelst Berettigelse har, udover den,

at Brevskriveren vilde være Giveren yderst

taknemmelig, hvis hans Bøn blev opfyldt.

Tilbage bliver alle de Ansøgninger, som

virkelig har Krav paa Opmærksomhed.

Disse kan atter i store Træk inddeles paa

følgende Maade:
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Cliicago-UnivcrHitetct i 1903.

De stedlige Ansøgninger. Forholdene fra Grunden af og derfor ogsaa

Det kan ikke nægtes, at ens egne Byes- bedst kan bestemme, hvor Hjælpen vil komme

børn har et noget større Krav paa ens Vel- til mest Nytte.

vilje end andetstedsboende. Men de lokale Man faar f. Eks. en Anmodning fra en

Velgørcnhedsinstitutioner, saasom Hospitaler, eller anden Missionsstation om at give en

Børnehaver o. 1. burde saa heller ikke bede Sum til et eller andet bestemt Øjemed —
om Hjælp udenfor deres egen Kommunes lad os sige et Hospital.

Grænser. Byrderne burde bæres af de sted- At opfylde denne Begæring vil medføre

lige Borgere, som ved eller bør vide bedst en Udgift paa ca. 40000 Kr. Det synes

Besked om, hvorvidt der virkelig er Trang baade fornuftigt og naturligt at give Beløbet,

tilstede. Den Missionær, som ønsker disse Penge, ar-

Dernæst kommer de nationale og inter- bejder under Kontrol af en stærk og dygtig

nationale Ansøgninger. religiøs Sekt.

Disse tilstilles de Mænd rundt omkring Nu sætter vi, at vi henvender os til Le-

i Landet, hvis Rigdomme er tilstrækkelig deren af denne Sekt angaaende omtalte An-

store til, at de ikke behover at begrændse modning, og det viser sig, at der er mange

deres Velgørenhedsarbejde til deres egne og vægtige Grunde til, at et nyt Hospital

Byesbørn. Der existerer en Mængde store slet ikke er nogen absolut Nødvendighed

nationale og internationale filantropiske og

kristelige Organisationer, hvis velgørende

Virksomhed strækker sig over alle fem Ver-

densdele. De fleste Rigmænd modtager en

Uendelighed af Ansøgninger fra private Smaa-

institutioner rundt om i de forskellige Lande;

men den betænksomme Giver vil mere og

mere vælge at henvende sig til de store og

ansvarlige Organisationer som et Mellemled

paa nærværende Tidspunkt. Den omtalte

Missionær kan klare sig ved Hjælp af et

nærliggende Hospital, medens en anden Mis-

sionær paa et andet Sted slet ikke har noget

Hospital i Nærheden af sig. Der er ingen

Tvivl om, at Pengene bør anvendes det sidst

omtalte Sted.

Den Slags Forhold er Missionens Ledere

vel kendt med, medens den, som giver Pen-

for hans Gaver og som Fordeler af hans gene, maaske aldrig har hørt Tale om dem.

Midler i fjernere Egne. Det er interessant at iagttage de sjælelige

Mange Erfaringer paa det Omraade har Pinsler, som visse brave Folk gennemgaar,

lært mig at forstaa det gavnlige i at arbejde naar de ikke rigtig ved, hvad der er deres

sammen med en Organisation, der kender Pligt at gøre i Øjeblikket.
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(.'hicago-Univcrsitutet i 1908.

(Sammenlignet med det foregaaende Billede viser det den vældige Udvikling, som Dr. Harpers Ledelse

i Forbindelse med RockefcUers Gaver har bevirket).

Den ene siger f. Eks. : „Jeg anser det

ikke for rigtigt at give til Gadetiggere".

Jeg deler fuldstændig hans Anskuelse. Netop

det, at man ikke indlader sig personlig med

disse paatrængende Individer, er Grunden til,

at man skal gøre sit Bedste for at støtte

og opretholde de velgørende Institutioner i

ens egen Hjemstavn, som fordeler Goderne

retfærdigt og humant mellem Samfundsklas-

serne og adskiller de Værdige fra de Uvær-

dige.

En anden siger: „Jeg giver ikke til den

og den Forening, fordi jeg har hørt, at kun

Halvdelen eller maaske endnu færre af de

Penge, man har givet, kommer de virkelig

Trængende til Gode".

Dette er ofte slet ikke sandt, hvilket atter

og atter er blevet bevist; men selv om det

til en vis Grad var saa, bør det ikke af-

holde Giveren fra at støtte vedkommende

Institution. Det er under ingen Omstændig-

heder en gyldig Grund til at lukke sin

Tegnebog.

Inslilutioncnies indbyrdes Forhold.

Det gælder selvfølgelig om at passe paa

ikke at arbejde forgæves og starte nye Vel-

gørenhedsselskaber der, hvor saadanne alle-

rede findes, da det i saa Fald er langt

bedre at støtte og opretholde de allerede

eksisterende.

Mange Folk troer, at det er tilstrækkeligt

at undersøge, om den Institution, de giver til,

bliver godt og fornuftigt ledet, men de ulej-

liger sig ikke med at undersøge, om Mar-

kedet ikke allerede er optaget af andre. Af

den Grund bør man ikke blot underkaste

den enkelte Institution som saadan en Un-

dersøgelse; men ogsaa dets Forhold til alle

andre lignende Institutioner i Nabolaget. Lad

os tage et Eksempel.

En hel Del velvillige Folk havde planlagt

Opførelsen af et Asyl for forældreløse Børn,

som skulde ledes af en af vore mest ud-

præget religiøse Foreninger. Man var alle-

rede begyndt at rejse de nødvendige Midler,

og blandt dem, man opfordrede til at yde

Bidrag, var ogsaa en Mand, som havde gjort

sig til Regel aldrig at indlade sig paa den

Slags Ting, førend han havde sat sig nøje

ind i de nærmere Omstændigheder.

Han spurgte saa en af dem, der stod i

Spidsen for det nye Foretagende, hvormange

Senge de nuværende Asyler i samme Kom-

mune raadede over, hvor fuldkomne de var,

hvor de laa, og hvilke specielle Arter af vel-

gørende Institutioner man iøvrigt savnede i

vedkommende Kommune.

Han fik intet Svar paa nogen af sine

Spørgsm.aal, saa han maatte selv skaffe sig

de fornødne Oplysninger; hvilket var ham

om at gøre, da det laa ham alvorligt paa

Sinde at støtte det nye Foretagende.

Resultatet af hans Undersøgelser blev, at
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det Sted, hvor det nye Asyl tænktes opført,

var saa vel forsynet med den .Slags Institu-

tioner, at der var mange flere Senge til

Børnene, end der var Ansøgere til dem. Man

underrettede dem, der stod i Spidsen for det

nye Foretagende om disse Fakta, og jeg vilde

ønske, at jeg kunde sige, at Planen dermed

vai bleven lagt til Side. Men nej ! Og saa-

dan gaar det næsten altid, hvor det gælder

et eller andet, som Folk for Alvor har sat

sig i Hovedet.

Det er blevet anført som en Anke mod at

arbejde efter et saadant systematisk og kold-

blodigt Skema, at det svækker den Enkeltes

Lyst til at give; min Erfaring gaar imidler-

tid ud paa, at det organiserede og kombine-

rede Arbejde saa langt fra svækker den En-

keltes Lyst til at give, at det tværtimod

netop styrker og stimulerer den.

Bestræbelserne efter at organisere Velgø-

renhedsarbejdet vokser Dag for Dag, og sam-

tidig breder den filantropiske Aand sig til

alle Samfundsklasser.

Trangen fil en højere Opdragelse.

Den Giver, som selv studerer disse Pro-

blemer, vil blive udsat for megen Kritik. Folk

ser Mangler i det daglige Liv, men de har

vanskeligere ved at faa Øje paa de mindre

direkte fremtrædende, som dog er af langt

storre Betydning, f. Eks. det store Spørgs-

maal om bedre Uddannelse.

Uvidenhed ei Kilden til den meste Fattig-

dom, og ikke faa Procent af de store For-

brydelser skyldes Mangel paa Kundskaber.

Naar vi understøtter de bedste Undervis-

ningssystemer — lige meget hvor — , udvider

vi Grændserne for den menneskelige Viden.

Alle nye Opdagelser eller nye Tanker bliver

gennem den bedre Undervisning hver Mands

Eje. Jeg tror ikke, at vi kan overvurdere

Vigtigheden af dette Forhold.

Alt, hvad der er naaet paa Videnskabens,

Medicinens, Kunstens og Literaturens Om-

raade, skyldes Folk, der har nydt den bed-

ste Undervisning.

En eller anden stor Skribent vil en skgnne

Dag vise os, hvorledes disse Ting er kom-

met alle Folk til Gode, dannet og udannet,

høj og lav, rig og fattig, og har gjort Livet

mere værd at leve.

Den bedste Filantropi søger stadig efter

Oprindelsen ; den forsker efter og forsøger

at kurere Ondet fra Roden.

/>. JVilliavi R. Harper.

Jeg mødtes første Gang med Dr. Harper

paa \'assarkollegiet, hvor en af mine Døtre

studerede. Han plejede hver Søndag at holde

Foredrag i Præsidentens Dr. James M. Tay-

lors Hus, og da ogsaa jeg hyppig tilbragte

Ugens sidste Aften der, saa og talte jeg

meget med den unge Professor, som den

Gang var ansat ved Universitetet i Yale, og

blev til en vis Grad smittet af hans Begejst-

ring.

Da Universitetet i Chicago var bleven stif-

tet, og han havde faaet Ansættelse som Præ-

sident, var det vor store Ærgerrighed at

sikre os de bedste Lærerkræfter og at an-

lægge den nye Institution uden Hensyn til

forældede Traditioner — efter de bedste og

mest moderne Forbilleder.

Han skaffede Millioner af Dollars fra Folk

i Chicago og de centrale vestlige Stater, og

vandt ansete Borgeres Sympathi og Interesse

for Sagen. Heri laa netop hans store .Styrke,

idet han ikke alene opnaaede deres Penge,

men ogsaa deres Tillid og personlige Un-

derstøttelse — og bedre Hjælp kan man

ikke faa.

Han opnaaede endogsaa mere, end han selv

havde Anelse om.

Den højtstræbende Virksomhed, han ud-

foldede ved Universitetet, vakte i alle cen-

trale vestlige Stater den største Interesse for

et mere fremskredent Opdragelsessystem og

animerede baade Enkeltmand, Foreninger og
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Lovgivningsmagten til at yde Bidrag til hans

Arbejde.

Det vil maaske aldrig rigtig gaa op for

Folk, i hvor høj Grad det nuværende for-

trinlige Undervisningssystem skyldes denne

Mands Genialitet.

Foruden at være i Besiddelse af en gan-

ske overordentlig Arbejdskraft og sjældne

Evner til at organisere og administrere,

havde Dr. Harper et ualmindelig vindende

Væsen.

Erindringerne om de faa Dage, Dr. og Mrs.

Harper tilbragte hos os for at nyde en kort

Hvile ovenpaa deres anstrengende Virksom-

hed, hørte til de bedste Minder fra mit

Hjem.

Som Ven og Kamerat i det daglige Liv

kunde ingen være mere indtagende end

han.

Jeg har været saa heldig af og til at

kunne bidrage til Chicago-Universitetet, da

Dr. Harper var Præsident, og Aviserne for-

modede, at Harper benyttede sig af vort

personlige Bekendtskab til at sikre Univer-

sitetet disse Tilskud. For Karikaturtegnerne

var det et uopslideligt Thema. De afbildede

Dr. Harper som en Hypnotisør i Færd med

at udføre sine magnetiske Kunster, eller de

fremstillede ham, masende sig ind i mit pri-

vate Kontor, hvor man saa mig travlt be-

skæftiget med at klippe Kuponer. Fra dette

behagelige Arbejde flygtede jeg uopholdelig

ud af Vinduet, naar jeg saa ham. Eller

man kunde finde mig, flydende over Floder

paa Isflader med Dr. Harper i Hælene paa

mig, og naar han naaede tæt op til mig,

lod jeg en stor Anvisning falde, saa at han

blev nødt til at standse for at samle den op.

Disse Tegninger skulde være morsomme,

og nogle af dem var i Virkeligheden ganske

fornøjelige; men Dr. Harper fandt aldrig det

morsomme i dem. Han følte sig tværtimod

krænket ved at blive fremstillet saaledes, og

jeg er vis paa, at han, hvis han levede,

vilde være taknemlig for, at jeg offentlig

siger, at saalænge han har været Præsident

ved Chicago Universitet, har han aldrig

nogensinde hverken pr. Brev eller personligt

anmodet mig om en eneste Øre til Univer-

sitetetet.

Betingede Gaver.

Vi gør ofte vore Gaver betingede af an-

dres Given, ikke fordi vi vil tvinge andre

Folk til at give, men fordi vi mener, at vi

paa den Maade kan hamre Institutionen fast

i Folks Bevidsthed og ligesom skærpe Inter-

essen for den. Saadanne betingede Gaver

bliver ofte stærkt kritiseret ; men mestendels

af Folk, som ikke har gennemtænkt Sagen.

Jeg er meget lydhør overfor en loyal

Kritik. Faa har som jeg været Genstand

for hadefuld og partisk Bedømmelse, men

jeg tilstaar oprigtig, at det aldrig har for-

bitret mig Livet, og at jeg heller ikke af

den Grund nærer uvenlige Følelser mod no-

gen Mors Sjæl. Jeg skal heller ikke ind-

lade mig paa at kritisere dem, hvis An-

skuelser afviger fra mine.

Hvor meget Pessimisterne saa larmer op,

saa ved vi dog, at Verden bliver bedre og

bedre og bestandig gaar fremad, og det er

ingen daarlig Ting at tænke paa, naar vi

føler os nedtrykte og krænkede.

Velgørenhechlnister.

Jeg vender nu tilbage til Emnet om Vel-

gørenhedstruster. Saaledes kaldes de store

Korporationer, som administrerer den forret-

ningsmæssige Side af Velgørenheden. Der

kræves hertil Mænd, som har en lang Øvelse

i praktisk Virksomhed; de dygtigste Forret-

ningsfolk skulde vie deres Liv til denne

Virksomhed. Naar det en Gang faar en fuld-

stændig fast Form, saa er jeg vis paa, at det

vil skyldes de mest fremragende Forretnings-

mænd i vort Samfund. Vi har ikke Raad

til, at Aandens Arbejdere skal beskæftige

sig med den Slavegerning, det er at rejse

Penge; det maa blive Forretningsmandens
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Sag, en Forretningsmand, som er overlegen

i den Kunst at administrere Udgifter. Folkets

aandelige Ledere skal sandelig ikke belem-

res med Bekymringerne for at skaffe Penge

til velgørende Arbejde. De har mere end

nok at gøre i deres opslidende Gerning, og

de skal befries for alle Bekymringer, som

pa.i nogen Maadc forstyrrer dem i deres

Arbejde.

Naar disse Velgørenhedstruster virkelig

bliver aktive, saa vil de ogsaa ganske af

sig selv tiltrække sig vore bedste Forretnings-

folks Opmærksomhed og paakalde disses In-

teresse, ganske ligesom store Forretninger

nu gør det. De af vore Forretningsmænd,

der har været heldige, have en stærk ud-

præget Æresfølelse, ja, jeg kunde fristes til

at sige, at vore Præster kunde lære ikke

saa lidt af dem. Folk, som har meget at

gøre med Præster og Folk, som indtager

Æresposter ved vore Kirker, har undertiden

gjort overraskende Erfaringer med Hensyn til

Gangen i kirkelige Forretninger. Man kan

ikke bebrejde Præsterne det, thi de er jo

ganske uden Øvelse i det praktiske Livs

Forretningsgang.

Hele Verdenssamkvemmet er baseret paa

1 lædcrlighed, og det er ligemeget, om Talen

or om Handel, Kunst eller Videnskab. Dygtige

F'orretningsfolk søger at indskrænke deres For-

retningsforbindelser til dem, som holder givne

Lofter ; og Kirkens ledende Mænd, som saa'ofte

angriber Forretningsfolk som en egennyttig

og lavttænkende Race, har endnu meget til-

bage at lære om os, og jeg er vis paa, at

de vil lære dette, efterhaanden som vi kom-

mer i intimere Beroring med hinanden.

Velgørenhedstrusterne vil snart rejse deres

Standarter, de vil se Kendsgerningerne i

Ansigtet, de vil beundre og ophjælpe de

virkelig dygtige Arbejdere og Institutioner,

og deres Valgsprog vil være „Hjælp til

Selvhjælp". — I Spidsen for saadanne Tru-

ster vil de finde Blomsten af Amerikas Mænd,

Mænd, som ikke blot kender Kunsten at

tjene Penge, men som føler Ansvaret ved

at forvalte dem.

For et Par Aar siden, da Chicagos Uni-

versitet fejrede sin tiaarige Bestaaen, var jeg

tilstede ved den Middag, som blev givet.

Man havde bedt mig om at tale, og jeg

havde i Forvejen gjort nogle faa Optegnelser.

Da imidlertid Øjeblikket kom, hvor jeg skulde

rejse mig og tale for disse fremragende

Mænd, blev mine Optegnelser saa underlig

tomme. Jeg blev saa rørt over den enorme

Magt til at gøre det gode, som disse rige

og indflydelsesrige Folk sad inde med, at

jeg smed Optegnelserne og i Stedet slog et

Slag for min Plan om Velgørenhedstruster.

„De her Tilstedeværende" — sagde jeg —

,

„er altid paa Udkig efter at gøre noget godt.

Jeg ved, hvor optaget De er. De slider

i en Trædemølle, fra hvilken De ikke ser

nogen Udvej. Jeg forstaar saa godt, at

De føler Dem ude af Stand til at sætte

Dem ind i, hvad det er. Menneskeheden

trænger til, og venter med at give, indtil

De har overvejet i det uendelige, hvorledes

De skal bære Dem ad. Men hør nu en

Gang, naar De nu har bestemt, hvad De

selv vil beholde, og hvad De vil give Deres

Børn, hvorfor saa ikke skyde hele Resten

ind i en Trust? De vilde dog ikke overlade

en uerfaren Person, om han saa var aldrig

saa skikkelig, at bestyre Deres Børns For-

mue.

Men hvorfor skulde vi ikke være ligesaa

omhyggelige med de Penge, vi ofrer til

Gavn for andre, som med dem, vi lægger til

Side for vor egen Families Brug i Frem-

tiden. Lad Trusterne arrangere disse Sager

for Dem ; lad os oprette et Selskab, engagere

Direktører, som vil gøre det til deres Livs-

arbejde at bestyre Selskabet, og De skal se,

De vil faa Glæde af det. Jeg beder Dem,

mine Herrer, vent ikke; lad os straks skride

til Handling".
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Fra San Fransiscos Ødelæggelse den 18. April 1906.

Udsigt fra „Telegraph hill". I Baggrunden „Russian hill", paa hvis Top ses nogle af Jordskælvet ikke edelagte Huse.

JORDSKÆLV
Af Oberstløjtnant E. G. Harboe.

I
alle de 4 Elementer, der efter de gammel-

græske Filosofers Forestillinger danne Jor-

dens Bestanddele, forekommer der stadige

Bevægelser. I Luften kender vi dem som

Vinde, i Vandet som Strømninger og Bølge-

bevægelser og i Ilden gennem vulkanske Fæ-

nomener. Men Jorden, som vi bo og bygge

paa, den maatte dog være fast, hvis noget

skal kunne kaldes fast. Dette er dog ingen-

lunde Tilfældet. Geologerne kunne fortælle

om, hvorledes de nuværende, mægtige Bjerg-

kæder ere blevne optaarnede ved dybtgaaende

Foldninger af Jordskorpen og store Overskyd-

ninger af den ene Jordskorpeflage ind over

den anden, hvilket alt er foraarsaget ved

Sideforskydninger, samt hvorledes radielle

Indstyrtninger og Hævninger have sønder-

hakket fortidige Bjergkæder, saa at de nu

knapt kunne paavises i deres indbyrdes .Sam-

menhæng, og frembragt Nutidens fladere

Tavlelande samt store Havdybder. At trøste

sig med, at dette altsammen kun hører For-

tiden til, nytter ingenlunde. Omhyggelige

Vandstandsmaalinger ved Kysterne, fortsatte

gennem lange Aarrækker, have paa mange

Steder vist, at der endnu stadig foregaar

meget langsomme Niveauforandringer af det

tørre Land. Paa Grund af den Langsomhed,

hvormed disse Bevægelser foregaa, kaldes de

„sekulære". Foruden disse tilsyneladende

ufarlige Bevægelser forekommer der imidlertid

stadig andre Bevægelser, der paa en ganske

anderledes direkte og følelig Maade minder

os om Bevægeligheden af de tilsyneladende

saa faste og døde Jordmasser, og det er

Jordskælvene, lige fra de største og frygte-

ligste, som det, der den 28. Decbr. f. A. øde-

lagde Messina, ned til de svageste, der kunne

forveksles med kunstig frembragte Rystelser

og ofte kunne gaa ret upaaagtet hen.

Nutidens sejsmologiske Undersøgelser have

vist, at Jordskælvs Hyppighed er langt større,

end man tidligere havde antaget det. Den

internationale Jordskælvsassociations mikro-
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seismologiske Katalog for Aaret 1904 viser,

at de forskellige tilstedeværende Jordskælvs-

stationer have registreret ialt 549 Jordskælv,

der var saa betydelige, at man paa Sta-

tionerne har kunnet udsondre de forskellige

Facer i Bevægelsen, saa at dennes Aarsag

med fuld Sikkerhed har kunnet angives

at have været et Jordskælv. Desuden er der

imidlertid ogsaa registreret en Mængde Be-

vægelser af mindre sikker Art, som dog

rimeligvis alle have hidrørt fra mindre Jord-

skælv. Af de nævnte 549 betydeligere Jord-

skælv vare 32 meget store, saa at de maa

betegnes om just ikke som „Verdensskælv"

saa dog som „Hovedskælv". Til denne Op-

gørelse maa nu desuden bemærkes, at næsten

alle Stationerne findes paa den nordlige Halv-

kugle og kun meget faa paa den sydlige

Halvkugle, hvorfor man maa antage, at An-

tallet vilde have vist sig endnu meget større,

naar man havde haft flere Stationer, navnlig

paa den sidstnævnte.

Hvad Jordskælv er, kunde synes at ligge

i selve Navnet. Det er Rystchenu af Jorden

i alle mulige vandrette Retninger samt ofte

tillige i lodret Retning, der have givet Fæno-

menet dets Navn. Det er ogsaa dem, der i

Løbet af et Par Minutter eller endnu meget

mindre Tid bevirke de ofte saa frygtelige

Ødelæggelser, om hvilke de talrige Avisefter-

retninger allerede har belært os alle tilstræk-

kelig, saa at

der her næppe ^^ ,.—-:=—-^^-—.--7

er Grund til

at komme nær-

mere ind paa

denne Side af

Sagen. Øde-

læggelsernes

Størrelse af-

hænger selv-

følgelig i den

højeste Grad

af de paagæl-

dende Bygnin-

gers solide og rationelle Piacement og Kon-

struktion, i hvilken Henseende man natur-

ligvis i de varmere Klimaer er særlig til-

bøjelig til at forsynde sig, omendskønl

det netop er i dem , at Jordskælv for-

trinsvis optræde med stor Voldsomhed.

Tabet af Menneskeliv afhænger overmaade

stærkt af, om Jordskælvet indtræffer om

Natten, naar Folk opholder sig inden Døre

og maaske hvile i den dybeste Søvn, eller

om Dagen, naar Folk mest opholde sig

i det Fri og lettere kunne flygte bort fra

Bygningers faretruende Nærhed, om end

dette ogsaa kan blive vanskelig nok. Ry-

stelserne kunne nemlig være saa stærke,

at Folk blive helt fortumlede og endog ere

ved at falde omkuld for hvert Skridt. Selv

ved ganske svage Rystelser ere mange Men-

nesker tilbøjelige til at faa en Fornemmelse

af Søsyge.

Hvor skrækkelige Jordrystelserne nu end

kunne være i deres Virkninger, da siger det

sig imidlertid selv, at de maa være frem-

bragte af andre Bevægelser i Jorden. V^ed

de meget lokale Jordskælv, der ledsage vul-

kanske Udbrud, de saakaldte „vulkanske

Jordskælv^, er det selvfølgelig Lavamasserne

i Jorden, som foraarsage dem. Aarsagen til

dem ligger i Reglen kun i forholdsvis meget

ringe Dybde under Jordoverfladen, hvorfor

de ikke registreres af Jordskælvsstationer i

nogen synder-

.

—

y—^-^-—.- ^ — --7-'-'" ~ ""^ ^"^ lig Afstand fra

-^,^ \ ^ » •'.!!-v-"'
* -"- ^~. ~ -"" ""~ ~ ^" d^m. Anderle-

de ofte meget

udstrakte og

dybtgaaende

„tektoniske

Jordskalv".

Disse kunne

ikke antages

at være af no-

gen direkte

vulkansk Op-Rcvner i Jordoverlladen. (Det kalabriske Jordskælv 1783)= 274 =^
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Et sørgeligt Syn. Et ikke ualmindeligt Motiv fra Udgravningerne

Fot. af Ed. Ximenes til l'Illustrazione Italiana.

Messinas Ruiner.

rindelse saaledes som de foregaaende. For

at faa Øje paa de Processer, der foraarsage

dem, skal nu her omtales de andre Fæno-

mener end Rystelserne, der kunne fremtræde

ved dem.

Af disse skal først omtales Kilders og

Brøndes Forhold, da de gøre sig hyppigst

bemærkede, selv ved ret svage Jordskælv.

Kilder, saavel varme som kolde, kunne ved

Jordskælv blive plumrede, udtørres og igen

fremtræde paa andre Steder, Vandmængden

kan aftage eller tiltage og Vandets Tempe-

ratur synke eller stige, og tilsvarende For-

hold kunne indtræde for Brønde. Hyppigst

ere Forandringerne dog kun forbigaaende,

idet den tidligere Tilstand atter indtræder

efter nogen Tid. Aarsagen til disse Forhold

maa søges i Dannelsen aj Revner og Tryh-

forandringer i Jorden, hvorved enten Vandet

bortledes eller der fremkommer ny Tilløb.

Ofte kunne Revnerne naa helt op til Jordens

Overflade, og de kunne da opsluge Menne-

sker og Dyr, som i Øjeblikket maatte findes

paa Stedet, og det saa meget desto grun-

digere, som de ofte kunne lukke sig meget

hurtigt fast sammen igen. En anden Slags

Revner kunne fremkomme i Nærheden af og

langs stejle Skraaninger. De maa nærmest

betragtes som Begyndelsen til Bjergskred, der

alene foraarsages af Rystelserne og ville blive

omtalte senere.

Ved meget stærke Jordskælv kan Vand-

udstrømning fra de dybere, vandførende Lag

blive saa stærk, at den fremtræder som

Gejsere. Naar det udstrømmende Vand fører

Sand eller i sjældnere Tilfælde Mudder, som

ved Schemachas Jordskælv i Transkaukasien

den 12. Februar 1902, med sig, aflejrer dette

sig om Udstrømningsaabningen som en Kegle.

Medfører Vandet ikke en tilstrækkelig Mængde
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faste Stoffer til Dannelsen af saadanne Kegler,

bliver Krateraabningen staaende tilbage. I alle

saadanne Tilfælde viser den stærke Vandud-

strømning, at der ved Bevægelser i Jord-

masserne er fremkommet Tryk forøgelser enten,

som i det anførte Exempel, ved Sænkninger

eller ved Bevægelser i vandrette Retninger.

At de vandrette Bevægelser ogsaa kunne

naa helt op til Jordoverfladen, ses særlig af

de Bugtninger, som Jernbanespor kunne lide

ved Jordskælv. Da man efter et Jordskælv

i Beludschistan den 20. Dec. 1892 ved Old

Chaman vilde udbedre Jernbanen, der var

bleven mishandlet af det paa den nævnte

Maade, viste det sig, at en Længde af 50

m af Sporet var bleven forkortet med om-

trent 80 cm.

Ved meget stærke Jordskælv kan der

ogsaa fremkomme lange Brudflader i Jord-

skorpen, som naa helt op til Jordoverfladen

og her aftegne sig paa en varig, fremtræ-

dende Maade. Disse synlige Brud kunne

fremtræde paa en af to Maader, nemlig enten

som gabende Revner, der øjensynlig angive

en Sprængning af Jordlagene, eller som, hvad

der nærmest kunde kaldes Knusningslinier,

langs hvilke der har gjort sig en særlig stærk

Sammentrykning gældende, som har bevirket

Sønderbrydning af Jordlagene. Langs begge

Slags Brudlinier kan snart den ene og snart

den anden Side være hævet eller den mod-

satte Side sænket. Forskydninger af de to

Sider i Forhold til hinanden kunne ogsaa

fremtræde, maaske navnlig ved den sidste

Slags Brudlinier. Om denne Forskydning

virkelig skulde tyde paa Forskydning af en

større Flade i Forhold til en anden, turde

være tvivlsomt. Snarest maa man antage,

at den skyldes Vridninger i Jordlagene eller

andre underordnede Forhold.

BrudUnier af den førstnævnte Slags, nem-

lig i Form af gabende Revner, Bristnings-

limer, synes ikke at forekomme saa hyppig

paa længere Strækninger som Knusnings-

Imierne. Dette kunde for en væsentlig Del

hidrøre fra, at Jord- og Klippemasser ikke

kunne bevare de stejle Brudflader i nogen

særlig stor Højde under de med Sprængnin-

gerne forbundne, stærke Rystelser, hvorfor

Spalten tildels maa lukkes samtidig med dens

Dannelse, nemlig ved Sammenskriden. Øjen-

synlig maa der have gjort sig en Hævning

gældende, forinden og idet Sprængningen

indtraadte.

Knusningslinierne kunne hyppigere fortsætte

sig paa meget lange Strækninger. De frem-

træde ofte som en kæmpemæssig Muldvarpe-

gang, en Sammenligning, der skriver sig fra

Japan, hvor de hyppig forekomme. Paa

Grund af den særlig stærke Sammentrykning

langs Knusningslinierne maa man antage, at

der langs dem har gjort sig en Sænkning

gældende, forinden og idet Knusningen ind-

traadte.

Som et Eksempel paa disse Brudlinier skal

anføres den, der fremkom ved S. Franciskos

Jordskælv den 18. April 1906. Den er

konstateret paa en Længde af 296 Km eller

allsaa saa langt som fra Skagen til Syd-

spidsen af Fyen, nemlig fra Pt. Arena til i

Egnen om Chittenden, selvfølgelig dog kun,

hvor den gik over Land. Der er Sandsyn-

lighed for, at den har strakt sig næsten lige

saa langt endnu videre mod Nordvest, men

den er her mest gaaet under Havet, hvor

den jo ikke kan paavises. Ved denne Brud-

linie var Sideforskydningen størst. Langs en

omtrent lodret Brudflade var den vestlige

Side forskudt 2 å 7 m, i Gennemsnit over

3 m, mod Nordvest i Forhold til den øst-

lige Side. Ved den lodrette Forskydning var

den vestlige Side hævet over I m op over

den østlige i Sonoma og Mendocino County.

At Brudlinien ikke blot var et Overflade-

fænomen, ses af, at den samme Forstyrrelse

findes tværs gennem Tunnelen i Nærheden af

Wright Station 700 „feet" under Bjergover-

fladen.

Ved et Jordskælv paa Øen Formosa den

17. Marts 1906 fremkom en 50 Km lang
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Brudlinie i Jorden af den heromhandlede men vistnok dog i en betydelig mindre

Slags, ved hvilken baade den vandrette og Maalestok, ved Messinas nys stedfundne Jord-

den lodrette

Forskydning

naaede indtil 8

„feet". Paa den

østlige Halvdel

af Brudlinien

var det Syd-

siden, men paa

den vestlige

Halvdel Nord-

siden, der var

sænket. Om-

staaende Figur

viser et Billede

af den paa et

Sted, hvor For-

skydningen i

begge Retninger var 6 „feet". Ved en Vej,

hvis to tidligere sammensluttende Ender ere

betegnede med et Kryds, er Dislokationen

tydelig angiven.

Endnu et talende Vidnesbyrd om Bevæ-

gelser i Jord-

skorpen ved

Jordskælv for-

uden de skæbne-

svangre Rystel-

ser ere de saa-

kaldte Hav-

skalv,d.Qvna.Mx\-

lig gøre sig be-

mærkede ved

de store Hav-

bølger, der ved

dem kunne

skylle ind over

Land og under-

tiden anrette

endnu værre

Ødelæggelser

endJordskælvs-

lu'atcrliul 1 JiirJon.

Jordskælvet ved Rowmari (Assam) den 12. Juni 1897.

skælv. Særlig

store Havbøl-

ger kunne gan-

ske vist frem-

komme paa for-

skellige Maa-

der, nemlig ved

Vind-og Strøm-

forhold, ved un-

dersøiske Vul-

kanudbrud og

ved undersø-

iske Jordskælv.

De sidste kunne

dog ubetinget

naa de største

Dimensioner.

Paa aabent Hav mærkes de ikke, fordi deres

Bølgelængde, Afstanden fra Bølgekam til Bølge-

kam, er saa overmaade stor. Ved Simodas

Jordskælv i Dec. 1854 (Japan) var den om-

trent 210 Sømil, ved Aricas Jordskælv i

Aug. 1868 var

den 100—140

Sømil og ved

Iquiques Jord-

skælv i Maj

1877 130 Sø-

mil. Naar en

saadan Bølge

naar ind til

Land, afhæn-

ger dens For-

hold her af

Kystens Form.

Er Kysten lige

og med dybt

Vand udenfor,

bliver Bølgens

Virkning kun

ganske ube-
l;_ydnm;^ af .l.'LTnbancspnr \-cJ K'ani;a;Mi\i (Indien) 1897

rystelser, saaledes som det særlig forekom tydelig, men i Bugter med grundet Vand og

ved Lissabons Jordskælv 17 55 og tillige, aaben Munding blive de overmaade store. Et
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Skib paa aabent Hav mærker af et under- disse Jordskælv ogsaa kaldes „Dislokations-

søisk Jordskælv under det kun stærkere eller skælv". Man nødsages herved til at antage,

svagere Stød i Skroget og Skraben mod dette at Rystelserne hovedsagenlig kan bevirkes

samt Lyd fæno-

mener, alt for-

aarsaget af Ry-

stelserne i Hav-

bunden , der

gennem Van-

det forplantes

op til det. De

store, sejsmi-

ske Flodbølger

maa derimod

vidne om andre

Bevægelser

Havbunden og

da særlig Hæv-

iiro, livi L _ ; 1 ias (.1 iKjIlShaalct

af en Spalte i Flodlejet.

ved Brudfæno-

mener, hvor-

ved de reelle

Bevægelser til-

stedes.

Denne Op-

fattelse synes

at bekræftes

ved den detail-

lerede Gengi-

velse af de

ved et Jord-

skælv foraar-

sagede Bevæ-

gelser i Jorden,

ninger eller Sænkninger i denne over hele som faas ved Nutidens Jordskalvsstatiover med

den stærkest rystede Hade. selvregistrerende Apparater, naar Jordskælvet

At der ved Jordskælv inde paa Land og- er sket paa et Sted, som ligger tilstrækkelig

saa kan forekomme udstrakte Havningcr eller langt fra Stationen. Først viser der sig nem-

Scenkniiiger, derom findes der talrige Vidnes- lig da en Række smaa ganske kortperiodiske

byrd, men i Almindelighed lader det sig ikke Svingninger, der kaldes „Forskælvet", og der-

fuldt ud konstatere, fordi dette vilde kræve næst komme større, langperiodiske Svingnin-

ger, der kaldes „Hovedskælvet". Ifølge

Svingningsperiodernes Størrelse, o: Tiderne

for hver enkelt fuld Svingning frem og tilbage,

maa de førstnævnte, altsaa Forskælvets, hid-

røre fra Brudfænomener og de sidstnævnte,

Hovedskælvets, fra Bevægelser af en mere

reel Art.

En anden Konstatering af den nævnte

Opfattelse giver den Maade, hvorpaa Jord-

skælv optræde. Efter det særlig kraftige

udstrakte, nøjagtige Opmaalinger baade lige

før og lige efter Jordskælvet, der nødvendig-

vis maa blive saa langvarige, at Resultatet

bliver forstyrret af de føromtalte, sekulære

Bevægelser, der efter al Sandsynlighed ogsaa

foregaa i disse Egne. Et Tilfælde, hvor

man særlig sikkert har kunnet konstatere en

Niveauforandring borte fra Havet, er Jord-

skælvet den 3. Maj 1887 i Sonora ved Gam-

mel Mexikos nordlige Grændse. Ved det

løftedes nemlig en Bjærgkæde, Sierra Teras, Hovedstød følger nemlig en lang Række

op mellem Springlinier paa begge Sider af „Eflerstød", der gradvist aftage i Styrke og

den, langs hvilke den lodrette Forskydning Hyppighed, men alle forekomme i Hovedstø-

beløb sig til O—20 „feet". dets Rystelsesgebet og fortrinsvis i eller i Nær-

Af det nu anførte ses det, at der findes heden af den stærkest r^-stede Del af dette,

saa rigelige og sikre Vidnesbyrd om, at der Som et særlig fremtrædende Exempel herpaa

ved de tektoniske Jordskælv foruden Rystcl- kan anføres det store, svære Mino-Owari-

serne ogsaa sker reelle Bcvagelser i Jordskor- Jordskælv i Okt. 1891, der strakte sig tværs

pen, det vil sige saadanne, der bevirke en over den japanske Hovedø Hondo eller Nip-

varig Forflyttelse af Masser i den, hvorfor pon og har sit Navn efter de stærkest ry-
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stede Provindser. I det 1. Aar efter dette

Jordskælv taltes der 2287 Efterstød, i det

2. 363, i det 3. 212 og saa fremdeles indtil

det 8. Aar efter Hovedstødet, i hvilket der

endnu taltes 64 Efterstød. Disse F'orhold

vise, at der har været en Hindring mod

Fremkomsten af Jordskælvet, og at Hoved-

stødet ikke alene har formaaet helt at til-

intetgøre denne Hindring, men at dette først

er opnaaet gennem Efterstødene, og denne

Hindring kan kun søges i den Modstand,

som Jordlagene gøre mod Sønderbrydning.

Først efterhaanden som denne Hindring over-

vindes, kunne de omtalte, reelle Bevægelser

foregaa i deres fulde Udstrækning, saa at

Jordmasserne faa den Lejring, som. det kræ-

ves af de Kræfter, der virke paa dem. Selv

de sjældnere Tilfælde, i hvilke Jordskælv,

saaledes som i Sachsen, fremkomme i Form

af Jordskælvssværme, nemlig som en Række

større og mindre, spredte, lokale Stød i Lø-

bet af en længere Tid, der endog kan være

flere Uger, synes at vidne i den samme

Retning.

Resultatet bliver altsaa, at man maa fore-

stille sig de

Processer, der

foregaavedjord-

skalv, som be-

staaendei Brist-

ninger i Jord-

skorpen, der

foraarsage Ry-

stelserne og til-

stede Forekom-

sten af reelle

Bevægelser med

varige Forflyt-

telser saasom

Hævninger og

Sænkninger.

Kun undtagel-

sesvist og ved

særlig stærke Jordskælv naa Bundfladerne, der

danne Rystelsernes Arnesteder eller Hærder, helt

Jordskælvet paa Formusa den 17. .Marts Vrjn.

Forskydning sf Jordoverfladen, hvorved en Vej har faaet en

ganske anden Beliggenhed.

op til Jordoverfladen, men de Linier paa denne,

der angive deres Gang i Jordskorpen, maa

anses som Rystelsernes Hærdlinier eller Ud-

gangssteder, naar man vil forfølge Rystelser-

nes Udbredelse paa Jordoverfladen.

De reelle Bevægelser kunne kun antages

at være Fortsættelsen af Bevægelser af den

ovenfor omtalte sekulære Art, men som ere

midlertidig hæmmede mere eller mindre ved

den Modstand, som Jordlagenes Styrlee yder

mod dem. Disse langsomme Bevægelser

kaldes derfor ogsaa „bradysejsmiske" i Mod-

sætning til de bratte Bevægelser, der foregaa

ved selve Jordskælvet, baade Rystelserne og

de reelle Bevægelser, der under Et kaldes

„tachysejsmiske'^ . De førstnævnte forberede

altsaa Fremkomsten af de sidste.

I p-ørbigaaende skal det her bemærkes, at

man af flere Grunde har de bradysejmiske

Bevægelser stærkt mistænkt for ogsaa at være

Aarsag til Fremkomsten af de skrækkelige

Gruhehrandc i Stenkulsgruber, om hvilke Avi-

serne saa ofte bringe sørgelige Meddelelser,

idet der ved de nævnte Bevægelser i Jord-

lagene opstaa lineAabninger, gennem hvilke de

brændbare Gas-

arter slippe ud

i Grubegange-

ne.

Da Interes-

serne for Tiden

ere saa stærkt

koncentrerede

om Messinas

nys stedfundne,

skrækkelige

Ødelæggelse,

skal det her be-

mærkes, at der

er Grunde, paa

hvilke der dog

ikke her kan

gaas nærmere

ind, til at antage, at de saa hyppige og stærke,

kalabriske Jordskælv i det Hele taget foraarsages
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af en sekulær Sænkning af Havbunden under samme. I løse Jordlag er Forplantelseshastig-

det tyrrhenske Havs sydlige Del mellem den heden kun lille, og Intensiteten bliver derfor

italienske Halvø, Sicilien og Sardinien, hvor- i dem stor, hvorimod Forplantelseshastigheden

ved muligvis den kalabriske Halvø skydes er stor i faste, stærke Stenarter og Intensite-

ivejret. Ved Jordskælvene synes der at frem- ten derfor her kun ringe. Hvor Bølgerne

komme Hærdlinier dels gaaende paa langs møde en brat Forøgelse i Modstanden mod

af Kalabrien og dels omtrent lodret paa denne deres Forplantelse, som ved alt tilstedevæ-

Retning. Ved Messinas sidste Jordskælv har rende Brudflader i Jordskorpen, faa de en

upaatvivlelig en af den sidstnævnte Slags tilsvarende Forøgelse i Intensitet, foruden at

Hærdlinier gaaet gennem Messinastrædet. de delvist kastes tilbage ligesom Lysstraaler

Til Udfindeise af de omtalte Hærdlinier vil

som oftest de saakaldte Isosejsmer yde god

Vejledning. Ved Isosejsmer forstaas de Li-

nier i Jordskælvsgebetet, som gaa gennem

de Punkter af dette, hvor Jordskælvets Inten-

sitet har været den samme. Disse Linier

ere imidlertid meget vanskelige at bestemme,

fordi der er saa mange Forhold, der ere be-

stemmende for den Intensitet, hvormed Ry-

fra en uigennemsigtig, mat Flade. Herved

vil Sejsmologien forøvrigt kunne yde Geolo-

gien en stor Hjælp ved Efterforskning af

ældre Brudflader i Jordskorpen, som ikke paa

anden Maade give sig tilkende i Jordover-

fladen eller i de ovre, tilgængelige Jordlag,

hvilket kan siges hyppigst at være Tilfældet.

Som Følge af de nævnte Forhold ere Jord-

skælv kun meget lidt følelige i Bjergværker

stelserne optræde paa hvert enkelt Sted. Af allerede i ret ringe Dybder under Jordover-

denne Grund kan disse Liniers Gang ikke fladen, og paa denne kan man ogsaa, dog

blive af afgø-

rende, men, som

sagt, kun af

vejledende Be-

tydning. Sagen

er nemlig den,

at da Rystel-

serne egentlig

kun ere elasti-

ske Bølger, der,

som sagt, udgaa

fra Brudfladerne

under Hærdlini-

erne og forplan-

te sig ud gen-

nem Jordskor-

pen, følge de

de fra Natur-

læren for Bølgebevægelser kendte Love, og

som Følge deraf vil deres Intensitet paa deres

Vej ud gennem Jorden stadig staa i omvendt

Forhold til deres Forplantelseshastighed paa

det paagældende Sted, selvfølgelig under

Forudsætning af, at Bølgernes Energi er den

Fra San Fransiseos Ødelæggelse. Ruiner af Raadhuset.

kun tildels som

Følge af de

samme Forhold,

midt i stærkt

rystede Stræk-

ninger findeste-

der, der saa godt

som slet ikke

ere blevne be-

rørte af Jord-

skælvet, de saa-

kaldte Jord-

skalvsbroer og

Jordskalvsøer.

Bjergskred og

Dannelsen af

Kløfter langs

Ryggen af stejle

Skraaninger foraarsages ogsaa ved Formind-

skelsen af Bølgernes Forplantelseshastighed

ved Overgangen fra de indre, faste Masser

til de ydre, løsere Lag. Det er paa denne

Maade, det fremkommer, naar et Bjerg un-

der et Jordskælv ryster de løse Jordlag af
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Fra Messinas Ødelæggelse. En levende begravet udfries.

Fot. af Ed. Ximenes til l'Illustrazione Italiana.

sig, omtrent som en vaad Hund ryster Van-

det af sig.

En meget sikrere Vejledning til Udfindeise

af et Jordskælvs Hærdlinier byde Tidsangi-

velserne for Rystelsernes Begyndelse paa de for-

skellige Steder af Rystelsesgebetet, naar der

haves et tilstrækkelig Antal tilstrækkelig paa-

lidelige saadanne Tidsangivelser, hvad der

dog kun sjældnere er Tilfældet, navnlig for

mindre Jordskælv. Efter disse Tidsangivelser

indtegnes paa et Kort over Jordskælvets

Rystelsesgebet Linierne, der gaa gennem de

Punkter i Gebetet, hvor det kan antages, at

Rystelserne ere fremkomne paa det samme

Klokkeslet, idet man gaar ud fra en vis For-

plantelseshastighed for Jordskælvsbølgerne, som

maa udledes i hvert enkelt Tilfælde for sig.

Disse Linier kaldes Tidskurver eller Honwsejs-

mer. De angive egentlig Bølgefrontens Form

og Plads til de forskellige Tider. Efter Tids-

kurverne indtegnes igen Hærdlinierne saaledes,

at de førstnævnte komme til at ligge sym-

metrisk paa de to Sider af den paagældende

FJærdlinie i Forhold til denne.

Den Størrelse af Jordskælvsbølgernes For-

plantelseshastighed, der er funden for de for-

skellige Tilfælde, hvori denne Fremgangs-

maade har været anvendt, har ligget mellem

14 og 33 Km pr. Minut. Hærdlinierne selv

brede sig derimod i Reglen med overmaade

stor Hastighed ud gennem Jordskælvets Ry-

stelsesgebet. Den Afstand fra den paagæl-

dende Hærdlinie, indtil hvilken Rystelserne

holde sig umiddelbart følelige for Mennesket,

synes i Almindelighed kun at være forholds-

vis ringe selv for kraftige Hærdlinier, det vil

sige kun nogle ganske faa Minutters Vej.

Selv naar Hærdlinierne bestemmes som

anført efter Tidsangivelserne med passende

Hensyn til Isosejsmernes Gang, kan der vel

i Almindelighed ikke paaregnes nogen syn-

derlig Nøjagtighed i deres Bestemmelse, men

allerede en meget omtrentlig Angivelse af

deres Beliggenhed og Gang vil ogsaa være
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,l..dlu (San Kransisco li^

istand til i Forbindelse med andre eventuelt

foreliggende Forhold at give En en Fore-

stilling om de Bevagelscr i Jorden, der ere

skete ved Jordshalvil.

For det store Charlestons Jordskælv den

31. Aug. 1886, hvis Rystelsesgebet strakte

sig over de Forenede Stater i Hovedsagen

mellem Atlanterhavet, de store Saer, Mis-

sissippi og den mexikanske Havbugt, er

det ved Udfindeisen af Hærdlinierne, hoved-

sagentlig ved et meget stort Antal Tids-

angivelser, paavist, at det ingenlunde danner

et enkelt, samlet Jordskælv, men en Kombi-

nation af en Række Jordskælv, der ere frem-

komne med kun ganske korte Tidsmellem-

rum, og af hvilke kun det i Charleston og

Omegn har været af egentlig ødelæggende

Beskaffenhed. Tildels har Bevægelsen grad-

vist forplantet sig fra det ene til det andet

Rystelsesgebet. Efter Hærdliniernes Gang i

Forbindelse med de Vidnesbyrd om sekulær

Sænkning, der ere paaviste dels langs Atlan-

terhavskysten, og her særlig godtgjorte ved

Vandstandsmaalinger ved New York, og dels

i Egne om Mississippi, hvor de endog ere

saa stærke, at Egnene almindelig benævnes

„the Sink Country", maa Jordskælvene have

været foranledigede af de bradysejmiske Be-

vægelser i en Række Sænkningsfelter, af

hvilke dog kun det omkring

Charleston har været af frem-

ragende Betydning. Rækken gaar

fra Egnene Syd for New^ York

først mod Sydvest langs Atlan-

terhavet og dernæst mod Vest,

Nord og Nordost omkring Alle-

ghanybjergene, hvis nordligere

Del forøvrigt blev forholdsvis

kun meget lidt berørt af Ry-

if%im stelserne, indtil Egnene omkring

rjSm\ Champlainsøens Sydende eller

Nord for New York. At Brudene

først ere fremkomne i og ved

Siderne af AUeghanybjergene

(østlig for 'Knoxville) og derfra

gradvist have forlænget sig til Jordskælvscen-

tret ved Charleston, hvor Jordskælvet er ind-

truffet
1 V5 Minut senere, viser, at AUe-

ghanybjergene have dannet en Forstærkning

eller ligurlig talt et stærkt Ribben i Jordskor-

pen, som har forhindret denne fra at give

efter for en Sugning under den, indtil den

bærende Forstærkning er bleven gennembrudt.

De omtalte, tektoniske Jordskælv staar

ganske vist ikke i nogen direkte Forbindelse

med vulkanske Fænomener. Mange Tegn tyde

dog stærkt paa, at der findes en indirekte

Forbindelse mellem de to Slags Fænomener,

nemlig gennem de bradysejsmiske Bevægel-

ser, men Udredelsen af denne Forbindelse er

forbunden med store Vanskeligheder.

Til den her givne Redegørelse for de tek-

toniske Jordskælvs Væsen og Aarsager skal

der endnu føjes nogle Oplysninger om, hvad

der kunde være at gøre til Værn mod deres

ødelæggende Virkninger.

Først skal da omtales Midler til Forud-

sigelse af nærforestaaende Jordskælv.

Mange ville erindre Paaskriften „Jord-

skælv", som kunde findes paa mange gamle

Barometre udfor den lavest tænkelige Baro-

meterstand. Talrige Undersøgelser have nu

nok konstateret, at der virkelig findes en

Forbindelse mellem Lufttryksforhold og Jord-
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skalv. Denne kan dog nærmest kun bestaa

i, at store Lufttrykforskelligheder fra Sted til

andet eller altsaa en stor Barometergradient

befordrer Fremkomsten af Dislokationsskælv,

hidrørende fra, at hver Tilvækst af Baro-

meterstanden paa 1 mm. bevirker en For-

øgelse af Trykket paa Jordoverfladen, som

er 13,6 Millioner Kg. pr. Km. Dette har

til Følge, at den maanedlige Hyppighed af

Dislokationsskælv er størst for de kolde Maa-

neder, altsaa i Oktober—Marts for den nord-

lige Halvkugle, og dette Forhold er saa me-

get mere udpræget, jo fjærnere Egnene ligge

fra Ækvator, men forviskes noget, hvor og-

saa vulkanske Jordskælv forekomme. Strøm-

forhold i tilstødende Have kunne ogsaa bringe

Forandring heri. I de østlige Dele af Japan,

der vende mod Stillehavet, ere Jordskælv saa-

ledes af den Grund, omvendt, hyppigst i Som-

mertiden. En direkte Anvendelse af Baro-

metret til Varsling af Jordskælv har den

daglige Erfaring derimod forlængst godtgjort

som meningsløs, hvorfor den ovennævnte

Paategning nu ogsaa er bortfalden.

En Forbindelse mellem Maanekonstellatio-

nerne og Jordshalv har havt sine Talsmænd,

men er ogsaa fuldstændig opgivet nu.

I alle Jordskælvslande har man som Jord-

skælvsvarsler villet benytte mange forskellige

Slags Dyrs Forhold. Ganske vist vise Dyr,

deriblandt endog Fugle, sig, formentlig paa

Grund af deres finere Sandser, meget øm-

findtlige for ganske smaa Bevægelser i Jor-

den, som fuldstændig undgaa Menneskenes

Opmærksomhed, og efter saadanne svage Be-

vægelser kan der meget hyppig følge stær-

kere. Nutidens selvregistrerende , sejsmolo-

giske Apparater vise imidlertid hyppig nok

med fuld Tydelighed endnu meget finere Be-

vægelser end de, som Dyr kunne mærke, og

man har herved kunnet overbevise sig om

Værdiløsheden af denne Slags Jordskælvs-

varsler.

I Japan, der er Jordskælvslandet „par

excellence", har man som Jordskælvsvarsel

ogsaa benyttet Magneter, der ved deres

Magnetisme holdt et Jernstykke ophængt

over en Tromme. Naar Jernstykket faldt ned

paa denne, skulde det varsle et nærfore-

staaende Jordskælv. Ganske vist ere tnagne-

tiske Forstyrrelser i flere Tilfælde gaaede for-

ud for eller have ledsaget Jordskælv, men

videre Begrundelse er der heller ikke for

Værdien af denne Slags Jordskælvsvarsler.

Skal man med Tiden naa til at kunne

advare for et nærforestaaende Jordskælv, maa

det efter al Rimelighed kun kunne opnaas

ved stadig nøje Bevoglnirig af alle Bevægelser

i Jordskorpen og andre Forhold i denne, saa-

som de magnetiske, hvilken Bevogtning maatte

omfatte det meste af Jordkloden eller maaske

endog den hele. En saadan Bevogtning er

nu netop bleven muliggjort ved de ovenfor

omtalte selvregistrerende, mikrosejsmologiske

Apparater, men der er endnu meget tilbage

at ønske i Retning af at faa den bragt til-

strækkelig i System. Oprettelsen af en inter-

national, sejsmologisk Statsassociation for faa

Aar siden er det første Skridt i denne Retning.

I ethvert Tilfælde bliver det imidlertid af

Japansk Pagode (Tokio) efter Jordskælvet ll.Nov. 1855.
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den største Vigtighed i Egne, der ere udsatte kan opnaas ved en god Konslruktion og

for ødelæggende Jordskælv, at tage alle for-

nødne Hensyn til den truende Fare ved Byg-

ningsanlæg, dels ved Valget af Beliggenhed

og dels ved Udførelsen af Anlægene.

Hvad Valget af Beliggenhed angaar, da gi-

ver det foregaaende allerede tilstrækkelige

Anvisninger i denne Henseende. Hvorledes

der i Virkeligheden gaas frem, oplyses ret

godt ved endel Udtalelser af den amerikan-

ske Geolog og Sejsmolog W. Hobbs efter

en sejsmologisk Undersøgelsesrejse i Italien

i Anledning af det ødelæggende, kalabriske

Jordskælv den 8. Sept. 1905. Han siger, at

det er tragisk at se, at de vigtigste Byer

ganske almindelig ere blevne anlagte netop

der, hvor Faren er størst, og dette er sket

af let iøjefaldende Grunde. Kystlinien og

navnlig dens svage Indbugtninger ere naturlig-

vis fortrinsvis blevne valgte. Borte fra Ha-

vet ere Byerne, i det mindste i Italien, al-

mindelig blevne placerede enten paa Toppen

af lave Bakker eller paa de stejle Skraanin-

ger og nær ved Foden af Bjergmasser. Ho-

vedaarsagcn hertil har været den Beskyttelse,

som herved er opnaaet i en Tidsalder, da

Befolkningen havde særlig røveriske Sæd-

vaner. En yderligere Grund til dette Valg

kan have været den, at Oliven, Figen og

Vinranker ere de agrariskc Hovedsubsistents-

midler, og at disse Vækster trives særlig fro-

dig paa saadanne Steder. Det er meget vig-

tig at bemærke, at nogle italienske Byer ere

blevne flyttede, efterat de ere blevne næsten

totalt ødelagte af Jordskælv, og i nogle Til-

fælde i det mindste have de ved et heldigt

Valg sikkret sig en mere stabil Grundvold.

I det Hele taget kunde det næsten synes, som

om Jordskælv have en vis Evne til at frem-

bringe og bevare eller maaske kun natur-

lig ere knyttede til saadanne Terrainforhold,

som ere særlig heldige for Erhvervslivet, men

dette Forhold er endnu aldeles ikke under-

søgt.

Hvormegen Sikkerhed mod Jordskælv, der

Udførelse af Bygninger, kan ses af de japan-

ske Templer. Den største De! af dem har i

Aarhundreder modstaaet selv de stærkeste

Jordskælv, omendskønt somme af dem ere

meget høje og slanke, navnlig de 5-Etagers

Pagoder, der kaldes „gojunoto". Omstaaende

Figur viser en saadan ved Asakusa, Tokyo,

der ved det voldsomme, saakaldte Ansei-Jord-

skælv den 11. Nov. 185 5 fik sin øverste

Top bøjet som Vidne om, hvor voldsom en

Paavirkning Pagoden havde været udsat for,

uden at den dog ellers havde lidt nogen

vSkade. Hemmeligheden bestaar alene i, at

der til Bygningerne anvendes gode, stærke

Materialier, og at der særlig omhyggelig sørges

for gode Forbindelser mellem alle deres Dele

indbyrdes, foruden at Bygningernes Konstruk-

tion naturligvis bør være lettere foroven end

forneden. Eifeltaarnet menes f. Ex. at ville

holde sig tappert under et ødelæggende Jord-

skælv. Pengespørgsmaalet træder imidlertid i

en saa høj Grad ivejen for Opnaaelsen af

det heromhandlede, overmaade store Gode,

at Sejsmologen Montessus de Ballore, der

bl. a. særlig har befattet sig med dette

Spørgsmaal, siger i Aaret 1906, at ingen

Regering eller Lokaladministration hidtil har

havt Evne og Villie til at gennemføre Byg-

ningsregler, ved hvilke Befolkningen beskyt-

tes mod Ødelæggelser ved Jordskælv. Yder-

ligere henviser han til, at naar der bortses

fra Sagnet i Mellemamerika om, at Spanierne

skulde have truet enhver med Dødsstraf, der

tillod sig den Uforsigtighed at anbringe en

Etage over den sædvanlige Stueetage paa et

Hus, er det ældste, kendte Bygningsregle-

ment udstedt i Algier af Dejen Ali efter Bli-

dahs Jordskælv den 16. Febr. 1716. Om-

endskønt det vel ikke var synderlig strengt,

gik det dog ud af Brug ligesom Marquis

Pombals i Lissabon efter Ødelæggelsen i

1755. Samme Skæbne led i Italien det pave-

lige Reglement, der udstedtes i Norcia efter

Jordskælvet den 22. Dec. 1859, og Ischias
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Livet begynder atter at pulsere i Messina. Et

Fot. af Ed. Ximenes til

Reglement af 1884 har man ikke engang

forsøgt at anvende. Det Reglement, der blev

forfattet for Ligurien efter Jordskælvet der-

steds den 23. Febr. 1887, har man endda

ikke gjort sig den Ulejlighed at offentlig-

gøre. De Regler, der udstedtes for Manila i

1863, ere paany satte i Kraft i 1880, men

uden at de søgtes gennemførte ved Ansæt-

telsen af Nogen til at vaage over deres Over-

holdelse.

Messina blev jo allerede ødelagt ved Jord-

interimistisk Postkontor paa Havnepladsen,

rillusirazione Italiana.

skælv i 1783. Siden da havde der jo været

god Anledning og Tid til at forebygge en

ny Ødelæggelse som den, der nys er over-

gaaet den. Det vilde være meget at ønske

og haabe, at der nu straks ved Genopbyg-

gelsen maatte blive taget adskillig mere Hen-

syn til eventuelle ny Ødelæggelser af samme

Slags, selv om der maaske skulde blive gjort

Regning paa, at der ikke er nogen synderlig

P'are for en saadan førend om en ca. Hun-

drede Aar eller noget derover.

285 ==



CHARLES DARWIN
Af Professor \V. JOHANNSEN.

DEN 12te Februar er der forløbet et Aar-

hundrede, siden Darwin fødtes. Og

noget senere hen paa Aaret vil det være

50 Aar siden, hans mest berømte Værk om

Arternes Oprindelse udkom.

Kun de ældste blandt Nutidens Viden-

skabsmænd kender af personlig Erfaring Natur-

historiens Tilstand før det Gennembrud, som

skete med Danviti; vi andre er vokset op

under hans mægtige Indflydelse paa det hele

biologiske Tankesæt. Det bliver for de yngre

Slægtled sværere og sværere at sætte sig ind

i Forholdene før Darivin, ligesom et Nutids-

barn, der vokser op med Telefon og elek-

trisk Lys — Jernbane og Telegraf har jo

„altid" været der — tager alt sligt som

selvfølgeligt og ikke ret vel kan tænke sig

at være f. Eks. uden Telefon.

Kun ved historiske Studier, eller hvis man

iøvrigt ved sin Forskning føres til Litteratu-

ren før Danulii, faar man ret Blikket aab-

net for hans Betydning. I store Træk kan

denne maaske bedst præciseres kort ved at

stille tre Navne sammen: Litwe, Humholdt og

Daru'in.

Linné^ hvis Tohundredaarsfcst fornyligt

(1907) fejredes i Sverige med Tilslutning

fra alle Lande, var den, der først bragte

virkeligt System i Naturhistorien; hans Maade

at give Dyr og Planter to Navne, et Slægts-

og et Artsnavn, skaffede først Orden tilveje,

og de Undersøgelser af alle Landes Flora og

Fauna, som direkte eller indirekte udgik fra

Linné, gav os et grundlæggende Overblik

over Jordens Dyre- og Plante- Arter og fyldte

samtidigt Musæer og Herbarier. Limié var

i første Linie — hvad han saa ogsaa ellers

har udrettet af stort og godt til Gavn for

Videnskaben og til Ære for sit Land — en

Ordner og Samler, og derved en af Natur-

historiens store Grundlæggere.

Alexander von Humholdt er for Nutidens

Blik ligesom klemt inde mellem den Linné-

iske Tid og Nutiden. Han har dog haft

sin selvstændige, særlige Betydning. Førte den

Linnéiske Retning til, at Hundreder af yngre

Naturhistorikere rejste ud i Verden for at

samle, saa blev Humboldl's store Rejser frugt-

bringende ogsaa paa anden Maade, navnlig

ved at skabe Naturskildringen. Humholdt og

andre Rejsende efter ham viser os den levende

Naturs Tilstand, som den er, den natur-

historiske Geografis Bælter — Troperne, den

hedt tempererede og den koldt tempererede

Zone samt Polaregnene med deres Organis-

mers Præg — træder os her imøde; ligesaa

Dyre- og Plantelivs-Bælterne op ad de høje

Bjerge, f. Eks. efter Humholdt's Skildringer

af Cotopaxi, hvor Bælterne gaar fra Tro-

pernes Fylde til den evige Snes Øde. Hum-

boldt's Retning med sit naturhistorisk-æste-

tiske Præg viser os de givne Arters Fore-

komst og Fordeling i Tilslutning til de kli-

matiske Forhold, og aabner derved Blikket

for et mere aandfuldt Studium af selve den

fri Natur, end den blotte Samler og Arts-

beskriver kan hæve sig til. Humholdt og

hans Efterfølgere giver os et Billede af Natur-

Tilstanden, i hvilket Billede de enkelte Arter

nærmest indgaar som Partiklerne i en

Mosaik.

Men Darwin satte Fart i vor Opfattelse

af det hele Spil af Liv i Naturen. Linné

fik Orden paa Brikkerne, Humholdt har set

Opstillingen efter; men Darwin faar fat i

selve Spillets Gang : Darwin studerer selve

Livet, Arbejdet, Kampen og Konkurrencen

ude i Naturen; af al denne Virksomheds-

fylde havde før Darwin kun nogle af

Hovedtrækkene vakt Forskernes Opmærk-

somhed.

Dancin begyndte selv som rejsende Natur-
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historiker; hans Be-

skrivelse af sin Jord-

omsejling med

„Beagle" er jo og-

saa oversat paa

Dansk. Her skal

ikke nærmere gøres

Rede for, hvorledes

han førtes til at

tænke nærmere over

Arternes indbyrdes

Slægtskab og Ud-

vikling af hveran-

dre ; denne Tanke

havde længe syssel-

sat Forskerne og

havde bl. a. i selve

Danuiti's Fødeaar,

1809, faaet et

smukt og ejendom-

meligt Udtryk i et

højst interessant

Skrift (Philosophie

Zoologique) af Franskmanden Lamarck, der

særlig troede, at de ydre Naturforhold havde

en egen omprægende Indflydelse paa Organ-

ismerne.

Darwin fik Øjet aabnet for Konkurrencen

og Kampen med dens Følger, dels ved Stu-

diet af den tropiske Naturs mylrende Form-

rigdom og Frugtbarhed, dels ogsaa gennem

Studiet af Nationaløkonomen Malthus' Værk

om Befolkningsspørgsmaalet, i hvilket den

Opfattelse skarpt betones, at Befolkningerne

tiltager hurtigere, end Næringsmidlernes

Mængde kan forøges. Af dette følger som

Nødvendighed en eller anden Form for Kon-

kurrence og Kamp: „Kampen for Tilværel-

sen" i Forbindelse med Naturens „Udvalg"

af de til de givne Kaar bedst egnede Arter

og Individer blev da for Darivin et Hoved-

punkt i Naturlivet, et mægtigt Middel, der

direkte og indirekte i Aarhundredernes Løb

vil ændre Karakteren af de Bestande, der

befolker de forskellige Dele af Jorden. En
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hel Række andre

Momenter drager

Darivin da ogsaa

frem til Belysning

af den Opfattelse,

at Arterne i Ti-

dens Løb undergaar

Ændringer, at gamle

dør ud og nye ud-

vikles.

Her kan ikke

være Tale om at

gøre Rede for Dar-

tuin's Lære om Ar-

ternes Oprindelse

og end mindre for

de Faser, hans egne

Opfattelser gennem-

løb, indtil han ved

sin Død i 1882

var naaet til den

Erkendelse, at man-

ge forskellige Fak-

torer maa tages i Betragtning, naar man

vil søge at forstaa Udviklingen gennem

Tiderne.

Darwitfs specielle Opfattelser har ikke

altid kunnet hævde sig som rigtige ved en

nærmere Prøvelse ; men dette forringer ikke

i mindste Maade hans udødelige Hæder at

have ført den ældgamle Udviklingsidé til

endelig Sejr i Videnskaben, og vel at mærke

gjort dette ved en dybtgaaende, alsidig Dis-

kussion paa Grundlag af de Kendsgerninger

og Iktragtningsmaader, man i Darwins Tid

havde til Raadighed.

Da „Arternes Oprindelse" udkom, var Dar-

win fyldt 50 Aar, og Værket er en moden

Frugt af en sandhedssøgende, højt begavet

Forskers Arbejde gennem Aartier.

Darivin er som Naturhistoriker ganske

ideal, for saa vidt han paa en Gang er for-

trolig med selve den frie Naturs Fremtonin-

ger, dem han med genial Iagttagelsesevne

gennemskuede — og tillige forstaar Betyd-
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ningen af at prøve, „verilicerc", ved Eks-

periment i Laboratorium og Forsøgshave, om

det iagttagne er tolket rigtigt.

Hans Lære om Konkurrence og Kamp i

Naturen og da særlig hans Opfattelse af den

Betydning, som skulde tilskrives Naturens

Kvalitetsvalg {iiatiiral selection), søgte han da

ogsaa at faa bekræftet ad den Vej, som

maatte synes ham den bedste og rigtigste,

nemlig gennem de praktiske Erfaringer fra

Dyre- og Planteavlen. Thi dengang fore-

laa der knap fra Naturhistoriens Side virke-

lige Eksperimenter angaaende Arvelighed.

Erfaringer paa dette Omraade maatte endnu

i langt senere Aar oftest hentes fra Gartneres

og Kvægopdrætteres Verden. Derved var

der jo ikke stort at gøre, men nægtes kan

det ikke, at Darwiii's specielle Opfattelser

angaaende Arvelighedsforhold har en Svag-

hed just deri, at de ikke bundede i fornø-

dent nøjagtige Forskninger. Og senere, efter

Darwin, varede det længe, inden disse Svag-

heder blev afhjulpne ; thi da man uvilkaarlig

fik den Opfattelse, at Danvin selv havde

samlet alt, hvad der kunde siges om Arve-

lighedsforholdene, og udnyttet alt dette i sin

Lærebygning, saa fik Naturhistorikeren ikke

Forstaaclse af e.xakte Arvclighedsstudiers Nød-

vendighed, men førtes mere i Retning af de

ofte fængslende, om end ret svævende Spe-

kulationer over Slægters og Arters forment-

lige Afstamningsforhold.

Desværre bemærkede Darwin — saa lidt

som andre — slet ikke den geniale østrig-

ske Abbed Gregor Mcudcl's mærkelige eks-

perimentelle Undersøgelser over Arveligheds-

forhold efter Krydsning, som offentliggjordes

i 1865, og som utvivlsomt vilde have givet

Danvin nye og rige Impulser. Først næsten

20 Aar efter Darwins Død blev Mendefs

Arbejder kendte og fortsatte, og deraf udvik-

ler sig i vore Dage en klarere Opfattelse af,

hvad der skal forstaaes ved „Tilbageslag".

„Atavisme", Racerenhed, Nedarvningsevne o.a.

mere, som Danvin opererer med uden at

kunne naa til Klarhed over disse sammensatte

Begrebers egentlige Indhold.

Og dertil slutter sig paa det nøjeste Ren-

kultur-Methoderne, som den franske Gartner

og Forsker Vilmorin — allerede før Darxvins

Tid — betonede Vigtigheden af. Gennem

Analyse ved Renavl og Krydsning-Eksperi-

menter gaar Nutiden frem i Retning af at

uddybe og klare Ting, som Darwin paa

Videnskabens Standpunkt i hans Tidsalder

ikke havde Mulighed for at magte.

vSaa meget desto større bliver den Beun-

dring, man maa nære for Darwin's Geni,

der forstod at bryde Modstanden mod An-

tagelsen af en naturlig Udvikling i den

levende Natur. Men det forstaas ogsaa, at

en dogmatisk Fastholden af Uangribelighed

i Danvin's Meninger om Udviklingens Veje

og Midler kun vil skade den videre Bygning

paa den rigtige Grundanskuelse, han gjorde

til sin, at det i sidste Instans er selve Livets

Kaar, der betinger den forisatte Udvikling.

Hvorledes — ja derom er der netop stor

Meningsforskel I

Nutidens Diskussion om Udviklingens sær-

lige Veje og Midler skal dog ikke her sys-

selsætte os ; og den store Indflydelse, som

Danvin's Lære har haft paa mangfoldige

Omraader af Tankelivet i det sidste halve

Aarhundrede, kan ikke trækkes op med et

Par Linier. Men da Darwin med sit store

og dybe Blik paa Naturen for videre Kredse

nærmest staar som Tænkeren, som den fra

Naturhistorien udgaaede Filosof, der arbejder

med de almene Problemer, saa bør det beto-

nes, at han netop blev den store Forsker,

fordi han klart forstod de mindste Detaillers

Betydning, og fandt Lejlighed til at fordybe

sig i fine Specialundersøgelser. Spørger man

Zoologer, vil de regne Danvin for en af

deres; spørger man Botanikere, da vil Dar-

zvi'n regnes for Botaniker, og ganske særlig

vil Plantefysiologien tælle ham blandt sine

mest udmærkede Mænd.

De Studier, han har nedlagt paa dette Om-
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raade, i særlige Værker om „Insektædende

Planter", om „Krydsbefrugtning" og maaske

fremfor alt om Planternes Bevægelser, er saa

mangeartede, originale og rige paa Iagttagel-

ser, at havde han slet ikke gjort andet,

vilde dog disse Arbejder alene sikre ham

et berømt Navn.

Hans Arbejde om Planternes Bevægelser

udkom et Par Aar før hans Død, og han

opnaaede kun at se dette Værk køligt mod-

taget og endog delvis ganske misforstaaet

af Datidens betydeligste Forskere som f. Eks.

Sachs, der endog talte om disse Undersøgel-

ser som en Skam for Danuin's Navn. Dog

nu har det forlængst vist sig, at den sande

Grundidé i disse Værker, Opfattelsen af

Plantelivet som i sit Væsen langt mere ligt

Dyrelivet, end man tidligere kunde formode,

var fuldt ud berettiget.

„Livets Enhed" trods al Mangfoldighed i

dets Udslag, og „naturlig Udvikling'''' af Livs-

formerne, snart mod højere, snart mod enk-

lere Organisation , er da to Udtryk for det

Grundsyn, som Darwin har bragt til Sejr

og gjort frugtbringende for Biologien og for

Filosofien.

Hvad fanatiske eller fladbundede Agita-

torer baade af den røde og af den sorte

Kulør har misbrugt Darzuin til, vil af sig

selv efterhaanden falde til Jorden, og Dar-

u'in's Skikkelse træder i sin Storhed og

Renhed stedse klarere frem for Efterverdenen.
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I ANLEDNING AF
AGNES OG HARALD SLOTT MØLLERS UDSTILLING

Af Helge Rode.

KUNSTDISKUSSIONER er oftest ufrugtbare,

herhjemme ialtfald. Maicre og Kunst-

kritikere har en Tilbøjelighed til at sætte

Sagen paa Spidsen, og ingen prøver paa at

bygge Bro mellem Højderne. Afgrunden

imellem dem dækkes frodigt af vilde Blom-

ster, som ikke alle er lige skønne.

Jeg mindes fra min Drengetid i Kristiania,

at Malerkunstens gennembrydende Natura-

lister med Lidenskab hævdede det Dogme,

at et Maleris Emne var fuldkommen lige-

gyldigt. En Hestepære, godt malet, hed det,

var lige saa meget værd som nogen af denne

Verdens skønne og sublime Ting. Naar man

er meget ung, gaar man gerne med paa den

værste; men jeg husker dog, at jeg gik om-

kring og havde en Smule ondt i Sjælen af

denne Hestepære. Hvorom alting er, saa

blev mit Mod og min Dødsforagt dog aldrig

sat paa den endelige Prøve. De unge Kunst-

nere malede mange forskrækkelige Ting; men

den Hestepære i ensom Majestæt, som de ild-

fuldt forsvarede, den opsatte de længst mulig

at male, og mig bekendt søger man den

stadig forgæves paa Gallerierne. Emnet

betyder dog vel altsaa alligevel noget. Man

kan ikke gaa til den yderste Konsekvens

af Ligegyldighed for, hvad et Billede frem-

stiller. Og hvorfor ikke? Fordi et Billede

ikke taler blot til Øjet og den tekniske Døm-

mekraft, men ogsaa til Sjælen. Det udløser

Stemninger, det fremkalder Forestillinger.

Simpelthen fordi Beskueren er et Menneske,

og fordi Maleren ogsaa selv er et Menneske,

naar galt skal være. En Kunstdebat, som jeg

overværede her i København omtrent fem og

tyve Aar efter hin i Kristiania, satte Tingene

omtrent paa den samme Spids. — Der er

ikke meget nyt under Solen.

Omtrent den samme Spids, siger jeg, for
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vi er her i Landet ikke saa djævleblændte,

som man er i Norge. Her talte man om et

Maleri, der forestillede fire Stykker Smørre-

brød. Billedet var malet af en Kunstner, som

har ydet ypperlige Ting ; men dette hørte ikke

til hans bedste; man blev ikke sulten af at

se paa det. Det

førtes imidlertid

frem i Forgrun-

den af Debatten

som et Bevis paa,

at Emnet var

ligegyldigt' Sæt

nu, at Billedet

havde været

blændende ma-

let — vilde det

da kunne naa til

Kunstens Høj-

der ? Neppe ! Og

hvorfor ikke ?

Fordi en Kunst-

ner, selv om han

haren herlig Ap-

petit, ikke kan

udløse sig helt

i et Billede af

Smørrebrød, og

fordi han derfor

heller ikke kan

give Beskueren

den fulde Be-

frielse. Jeg øn-

sker ikke abso-

lut, at mine Øjne

skal løbe i Vand,

naar jeg ser paa

et Maleri; men

ladgaa! Jeg tør-

rer Taarerne bort

og bliver i Salen.

Men hvis mine

Tænder løber i

Vand, saa for-

lader jeg Udstil-

lingen og iler hen til et Sted, hvor jeg

kan faa noget at spise. Mærkelig nok an-

forte en af Smørrebrødets Talsmænd, altsaa

en Angriber af den „literære Kunst", som

Forsvar, at der var skrevet et Digt med samme

Emne. Der hersker da vistnok lidt Forvirring

Agnes Slott .Moller: Unge danske Adelsfolk.
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i Begreberne. Skulde Maleren virkelig have

fremstillet det nævnte Digts Indhold, maatte der

op over Smørrebrødet have vokset et Mylder

af Skikkelser — unge Kvinder og Mænd —
ja alle de Erindringer, Forestillinger og Tan-

ker, som vaktes hos Digteren, mens han spi-

ste, og som han skildrer i den Forbindelse.

Det vilde blevet et ganske forfærdelig literært

Billede, værre end noget, man hidtil har seet

i den Retning. Men Gudskelov — Malerens

Smørrebrød laa ensomme og umælende paa

deres Tallerken og røbede intet om, at de i

Virkeligheden var Udtryk for en poetisk Be-

gejstring hos Kunstneren og altsaa i dobbelt

Forstand var et Bevis for, at Emnet ikke er

ligegyldigt.

Jeg mindes en fremragende Kunstkender

og Dyrker af den rent maleriske, tekniske

Kritik — hvem jeg mindede om en fælles

Kærlighed : den spillende Munk paa Giorgio-

nes „Musica". Han, der vender sit Hoved og

ser paa den anden med et Blik saa vemodigt,

saa næsten bristende fuldt af Sjæl. Jeg sagde:

Er det da ikke dette sjælfulde Blik, som gør,

at Billedet er et af Kunstens Underværker?

Han svarede: Det er aldeles ikke et sjælfuldt

Blik, der gør det. Det er en hel Del smaa

Flader rundt om Øjnene, som er rigtig sam-

menstemte !
— Sandt — sandt !

— Men jeg

kalder det nu alligevel for et Blik. Jeg

synes, at det ligesom er mere manérligt —
og skønt en Kunstner ikke kan studere det

menneskelige Legeme for nøje — fordi dette

Legeme er den menneskelige Sjæl billedlig

seet — saa tror jeg dog, at Giorgione ogsaa

selv kaldte „de smaa Flader" med det slem-

me literære Ord: et sjælfuldt Blik og godt

vidste, at han malede de smaa Flader saa

vidunderlig godt, fordi han havde følt Blikket

saa dybt.

Modsætningen mellem den literære og den

maleriske Kritik traadte tj^deligt frem, som

en Dobbelthed, hos min gode Ven Jens Thiis

fra Kristiania, da han ifjor besøgte Køben-

havn. Han er ikke alene en lærd Kunst-

kender men ogsaa et varmtfølende Menneske,

en ypperlig, lyrisk bevæget, saft- og kraftfuld

.Skribent. Jeg ved ikke alt det gode, jeg vil

sige om ham; men han er altsaa tillige

Kunstkritiker. Han holdt hernede tre Fore-

drag om Delacroix, Munch og Vigeland og

talte vistnok udelukkende om Indholdet af

disse Kunstneres Arbejder. Filosofi, Lyrik,

Poesi fra Ende til anden. Men da han saa

kom til den danske Kunst, tog Fanden ved

ham, og han udgød sig saaledes i formel

Kunstkritik og slog saaledes om sig med

teknisk Visdom, at jeg unægtelig blev mere

og mere stolt af min Ven; men jeg kendte

ham alligevel ikke rigtig igen. Husker jeg

ikke fejl, saa roste han en Promethevs af en af

vore første Malere, fordi den „spændte godt

i Rammen". — Sikkert bør Promethevs

spænde godt i Rammen — men var der ikke

ogsaa noget andet, han gjorde? Hentede han

ikke Ilden ned fra Guderne? Det ved Jens

Thiis ligesaa godt som jeg. Jeg spørger mig

selv, hvorfor jeg pludselig hugger efter ham ?

Fordi han ejer saa sjældne Betingelser for

en fyldig og mangesidig Kunstbetragtning,

der virkelig kunde belære os arme Lægfolk.

Maaske tør vi af alt dette drage den

Slutning, at Emnet ikke er helt ligegyldigt?

Men herfra til at hævde Emnets alt over-

vejende Betydning er et stort Spring. Et

godt Emne gør ikke et slet Billede bedre.

Tværtimod! Og er et Billede malet godt

baade med Haand og Aand, saa kan det

ringe og upaaagtede løftes og blive fuldt af

Betydning. Der er vist intet ivejen for, at

en ensom Sten i Hav eller paa Mark kan

males stor og truende som Jehova selv. Mon

der ikke er Impressionister, der har gjort

noget saadant? Men man maa jo ikke tro,

at dette blot beror paa en bestemt Male-

maade, som man kan lære i Paris; det beror

paa at Kunstneren har seet paa Stoffet med

Storsyn og Fantasi.

Det er altsaa ikke Emnet, det saadan uden

videre kommer an paa. Det kommer an paa
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Synet, ikke blot

den første men

ogsaa den sjette

Sans, Aanden,

som ser og fin-

der et Stof, der

kan frigøre den.

Sten, Jord, Vand

er mærkelige

Ting. Lys og

Skygge er ma-

jestætiske Mag-

ter for den, der

ser.

Disse flygtige

Bemærkninger

er ikke rettet mod

nogen bestemt

Malerskole. Ikke

mod „Bonde-

malerne", alle-

rede af den

Grund, at saa-

danne eksisterer

ikke, saavidt jeg

forstaar, og

blandt dem, der

kaldes saaledes,

findes fortræffe-

lige Kunstnere.

I Kunstens Ver-

den gælder in-

gen social Rang-

forordning, men

kun Talentet, og

er en Kunstner

uden Evne til at

vinde Kultur, saa

er det en Man-

gel ved hans

Talent og ikke

ved hans Fødsel.

End mindre er

disse Bemærk-

ninger rettede

Harald

Slott

Møller

:

Paola of

Frances(
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mod .Slott Møllers, for naar Fru Slott Møller

engang har betonet Emnets Betydning lidt for

stærkt, hvad man har ladet hende høre, saa

var det vist en vSmule af en Forsnakkelse, og

det gælder hende, som det gælder ham, at

ingen herhjemme taprere har kæmpet med Pen-

sel og Pen for den Sandhed, som her hævdes,

at Kunst, ogsaa Malerkunst, ikke blot er

Haandarbcjde menAandsværk. Deres Udstilling

taler indtrængende om dette. Derfor har

den bragt dem Sejr. I et Land, hvor der

bemales saa mange Alen Lærred af aandløse

Hænder, tvinger Slott Møllers til Respekt og

Beundring. Det gaar vist ikke længer nu at

afvise dem haanligt, det føles af altfor mange

som en utilbørlig Krænkelse af Retfærdig-

heden !

Melt Forsnakkelse var det maaske alligevel

ikke, naar Agnes Slott Møller saa stærkt

betonede Emnets Betydning. Thi hendes

Forhold til Emnet er af en særegen Art.

Hendes Emner er hendes Verden — Folke-

visen og Sagaen — det er det Ørige, hun

raader over. Det er et helt poetisk Danmark

!

Alt, hvad der er af Lidenskab og tragisk

Pathos af Ærgerrighed og Sværmeri i Dan-

skens Arv og Eje, har hun taget op i sit

svulmende Sind. Der er slet intet Koben-

havn i dette alvorlige Danmark, inge:j Flad-

bed og ingen Humor heller. Hendes Sans

for Karakter og Styrke er mandig ; hendes

Poesi blid og kvindelig. Lad være, at Olien

stundom forfører hende. (Pastellerne som det

af Aage og Else og Reliefferne horer til hen-

des skønneste Arbejder.) Men aldrig maler

hun et ligegyldigt Lærred — alle er de frem-

gaaede af en ægte Følelse og en billedska-

bende Fantasi. Agnetes Øjne, som ser sig

om med et fremmed Blik i Verden, har noget

af den reneste Poesis Væsen i sig. Og hvor

er ikke dette vanskelige og farlige, den tra-

giske Pathos i Skøn Adelil fyrigt følt, og

Blidheden i den unge Kong Olufs Ansigt for-

nemmet saa ren som i en stærk og levende

Drøm! Man ønsker hende en stor Opgave;

for den dekorative Trang, som hun har til-

fælles med Slott Møller, taaler stundom daar-

ligt de smaa Rammer. Det var smukt og

sandt følt af Karl Madsen (i 1901), da han

drømte om at se hendes Billeder paa det

forkludrede F"rederiksborg Slots Vægge. Men

hellere endnu skulde man give hende et

Værelse eller rettere en Sal at dekorere, for

hun er som kun faa herhjemme født til

Salene. Selve den dekorative Evne kan

blive en Fare, naar Kunstneren er henvist til

det lille Format. Man ser det tydeligt paa

et af Fru Slott Møllers Billeder fra de senere

Aar, det der bærer Indskriften „Mit Hjertes

røde Rose er min Kjerest". Fru Slott Møller

har aldrig malet noget friskere og mere le-

vende end den unge Kvindes Hoved; men

Manden i Rustningen, som staar der og er

dekorativ, er nær ved at slaa Billedets Liv

ihjel. Han ser ud, som om han af Plads-

mangel forholdt sig mausetodt. Det er Synd,

for de færreste Beskuere ser, at netop dette

Billede rummer et blussende Liv.

Mon der ikke er noget af en Modsigelse

i at gøre et Staffelibillede saa udpræget de-

korativt? En Væg kræver naturligt Dekora-

tion, og man glæder sig over den Flade, som

er udfyldt paa smukkeste Maade. Men et

Stykke Lærred, en Smule indrammet Flade,

kræver i og for sig slet ingen Ting, den har

paa egen Haand overhovedet ingen Eksistens-

berettigelse. Skal den blive til noget, saa

maa det vist helst være noget, som lader en

mest mulig glemme, at den er til. Man ser

lidt af det samme paa Slott Møllers Billede

af den lille Pige og Fuglene paa Pilekvistene.

Det er i og for sig et fortryllende Billede;

men virker det ikke, som om det var skaaret

ud af en større Helhed? Havde der siddet

saadanne seks smaa Piger paa Rad, havde

det været en Frise. Man skulde give Slott

Møllers nogle rigelige Vægge at dekorere —
dem begge to. Man ser paa hendes stolte

Billede af Niels Ebbesen, hvor stort og frit
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Harald Slott Møller: Tre Kvinder.

hun kan male. Den udstrakte Flade har be-

friet hende for alt pinligt i Malemaaden, for

det lidt vage og sødlige i Farven, som

stundom skader hendes Arbejder og som stem-

mer saa daarligt med hendes stolte Tempera-

ment. Billedets Holdning er monumental.

Og saa dansk! En bramfri og sindig Selv-

hævdelse taler ud fra denne Rytter. — Lad

Fru Slott Møller faa Lov til at folde sine

Vinger helt ud. For en Svane er hun

!

Mon der var mange, der før denne Ud-

stilling var helt paa det rene med, hvilken

rigt begavet Kunstner Harald Slott Møller er?

Er der gjort Uret mod Agnes Slott Møller,

saa er der sandelig ogsaa gjort Uret mod

ham. Som dekorativ Kunstner tror jeg, det

er rigtigt, hvad mere Sagkyndige siger, at

han ikke har sin Overmand herhjemme, knap

nok sin Ligemand.

Her kommer hans Rigdom paa Ideer ham

tilgode, den som stundom fører ham paa

Afveje som Maler. — Her er Ting af en helt

klassisk Skønhed. Se Krukken med Pigen

og Svalerne for Eksempel. Alt synes at lyk-

kes for ham — Bogbind og Smykker, Vaser,

Krukker, Krus, Tallerkener og Sparebøsser.

Indfaldene strømmer fra et frugtbart Sind og

en lykkelig Haand. Her er den sikreste

Stilsans, Skønhed og Ynde. Her er endog-

saa Humor. Han er som Maler mere ujevn

;

men ogsaa her har han ydet højst betydelige

Ting, der tør sees ved Siden af vore bedste.

Hans Portræter hører til de interessanteste.

Billedet af Georg Brandes f. Eks. er sikkert

et af de mærkeligste, der er malet herhjem-

me. Det er ikke blot i højeste Grad virk-

ningsfuldt, men Kunstneren har lyttet sig til,

fornemmet, ja indsuget den talende Brandes'.
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Væsen. Billedet aander og lever, brænder i senere Aar har ladet ham male Paolo og

urolig Glød. Francescas Hænder med saa gribende en

Det gælder alle Slott Møllers Portræter, at Ømhed, som kun en Mester, der maler med

de opfatter noget centralt, er alvorlig følte, Haand og Sjæl, kan det.

vil noget virkeligt — selv der, hvor han

unægtelig paa anden Maadc kan berede sine

Venner en Forskrækkelse.

Besynderlig ujevn er han — flakkende om

— men altid levende, altid optaget, altid

en sand Kunstner; i Virkeligheden ogsaa en

Personlighed. Se paa det første af hans

Billeder: Lægens Venteværelse. — Det er et

realistisk Billede og et af de ypperste, der er

malet herhjemme. Se om der ikke i den lille

Piges stakkels Ryg med den uforglemmeligt

malede, sørgeligt store Kaabe er en Fattig-

dommens Pathos, som peger udover den jevne

Kealisme og hen paa den Aands og Skøn-

hedsdyrkelse, som unægtelig rummer Farer

for Slott Møller, men som ogsaa har fyldt

„Prima vera" med saa lykkelig en Stemning

af Ungdom, Vin og Italien og som i hans

Der findes paa denne Udstilling et Ung-

domsarbejde af Parret Slott Møller. (Det kom-

mer nok en Gang paa Galleriet, naar det

bliver rigtig dyrt). De staar paa en øde

Mark, en dansk Graavejrsdag. Det er et

udmærket Billede, tillige et besynderlig rø-

rende Billede.

Hun staar der med Palet og Pensel som

med Spyd og Skjold, og han snakker løs —
ivrig — snakker løs. De er saa helt op-

tagne af deres Ideer — deres Kunst.

Aldrig er noget Kunstnerpar gaaet ud i

Danmark med stærkere Virketrang, gladere

Sejrsmod, varmere Begejstring for alt det

ypperste i Kunsten hjemme og ude. Man

glæder sig over deres Sejr nu, man ønsker

dem Held frem gennem Tiden I
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KOTNG KRISTIAN IV's KÆRLIGHEDSBREVE
Ved Slotsforvalter Bering Liisberg.

BLANDT de for Christian IV's Historie saa

interessante Breve, som Professor Kraus

har afskrevet efter Originalerne i Bymusæet i

Neuhaus og med noget for ringe Forberedelse

ønsket offentliggjort i Gads danske Magasin, er

der to, som alt forelaa trykt i Bricka's og Fri-

dericia's Udgave af Christian IV's egenhæn-

dige Breve, og som derfor ikke blev med-

taget her. De findes i II Bd. S. 184 og

V Bd. S. 272, og i den indledende Note

foran Brevene meddeler Udgiverne den Op-

lysning, at Originalerne til dem i 1770 var

i Samleren Klevenfeldts Eje. Da de i 1785

ifølge Paategning har været benyttet til en

„Ahnenprobe" i Østerrig, maa de i Mellem-

tiden være kommet fra København derned,

til Personer, der havde Brug for dem som

Bevisligheder for, at deres adelige Afstam-

ning var uden Plet.

Om Brevenes Vandring faar man Oplys-

ning 1 en Note, der findes i Suhms Nye

Samlinger IS. 191, hvor det hedder, at to

nærmere betegnede Dokumenter — „Dan-

marks Riges Raads Vidnesbyrd, at Kirstine

Munck var Christ. IVti ægte Hustru og hen-

des Børn ægtefødde, dat. 18. April 1648,

original, med Rigets mindre Segl hengende

derunder i en Sølvcapsel — samt Kong

Christian IV's egenhændige Brev til Kirstine

Munck, hvor han i Udskriften kalder hende

sin tres chére femme af 1629, ogsaa original,

gik begge paa den Klevenfeldtske Auktion

ud af Riget. De blev købte af den Ulfeldske

Familie i Wien, det første for 60, det andet

for 10 Rdlr."

Det kan vel anses som utvivlsomt, at de

andre, nu i Neuhaus i Bøhmen genfundne

Dokumenter, i alt Fald de to ovenfor nævnte

Breve, er kommet derned ad samme Vej.

Allerede en Menneskealder tidligere havde

den Ulfeldtske Slægt haft Bud i Danmark

for at faa Bevisligheder for sit Adelskab. I

den tyske Udgave af Leonora Christines

„Jammersminde" (Wien 1871) findes et Par

Blade, det ene med Kirsten Munks, det

andet med Corfits Ulfeldts Anetavler i farve-

trykte Gengivelser og med en af fire danske

Adelsmænd under 8. Marts 17 56 attesteret

Udtalelse om, at de optegnede Vaaben var

de to nævnte Personers rette Stamfædre, og

at alle de i samme indgiftede og her „be-

malte Famiglien alle uhr-alt und Turniermas-

sig adelich sind".

Det er uden Tvivl Corfits Ulfeldts og Leo-

nore Christines Sønnesøn, Rigsgreve Anton

Corfits Ulfeldt, død 1769 som Rigshofraad

og Ridder af den gyldne Vlies, der ønskede

lovgyldigt Bevis fra Danmark for, at hans

to Døtre Marie Vilhelmine og Marie Elisa-

beth var af ægte, gammel Adel. Man synes

dengang at have ladet sig nøje med at un-

dersøge Slægtleddene fra Kirsten Munk op-

efter, og ikke at have fundet Anledning til

at fordre andet Bevis for hendes lovgyl-

dige Ægteskab med Christian IV end det,

der forelaa i den Betegnelse, hun fører paa

Anetavlen som „Ihro Koniglich May. Chri-

stiani Qvarti Gemahlin". Men det kunde næ-

sten se ud til, at der senere er indløbet

Efterretninger til Østerrig om, at den Sag

ikke var saa ganske klar. Georg Christian

Waldstein-Wartemberg, der omtr. 1767 havde

ægtet Marie Elisabeth Ulfeldt, maa nemlig i

1785 lade anstille en ny „Ahnenprobe",

hvori Kirsten Munks Ægteskab med Chri-

stian IV aabenbart har været Hovedpunktet.

Det er da i den Anledning, at man fra

Danmark lader hente ikke blot Rigsraadets

Erklæring af 18. April 1648, men ogsaa

saadanne Breve fra Kongen, der indeholdt

utvetydige Udtalelser om, at Kirsten Munk

var hans lovlige Ægtehustru.

Disse Breve, som nu i Professor Kraus's

Afskrift vender tilbage til Danmark, havde
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allerede 1648 her i Landet maattet gøre

samme Tjeneste, som de i 1785 gjorde i

Østerrig, nemlig som Vidnesbyrd om Lov-

ligheden af Kirsten Munks Ægteskab. Rigs-

raadet udtaler nemlig 12. April 16 52 som

Svar paa en af Frederik 111 stillet Fore-

spørgsel, at hin P>klæring af 1648 bl. a.

var grundet paa egenhændige Breve fra Chri-

stian IV.

Denne Kong Frederik III's Forespørg-

sel har den Ejendommelighed, at den nu

i 1909 er lige saa aktuel, som den var i

April 1652. Den lyder nemlig paa, om det

er Rigsraadet vitterligt, at Christian IV i

„nogen deres eller andres Nærværelse" har

været ægteviet med Kirsten Munk. Og Rigs-

raadet, der i sin Erklæring af 18. April

1648 — i Corfits Ulfeldts korte Magtperiode

— har hævdet, at Fru Kirsten havde været lov-

lig gift med den afdøde Konge, afgiver nu

— da Ulfeldts Magt var brudt — det di-

plomatiske Svar, at „dersom nogen Vielse

er sket (hvilket dog ikke er os bekendt).

maa det hemmelig og ikke offentlig være

tilgangen"

.

Disse to Udtalelser staar nu, hvilket ikke

noksom maa understreges, ikke i mindste

Maade i Strid med hinanden, Kirsten Munk

kunde, som Forholdene i Danmark havde

udviklet sig i første Halvdel af 1 600-Tallet,

være lovlig gift med Christian IV^ uden at

være viet til ham.

I Modsætning til Professor Kraus, der

mener, at Brevet af 3. Juledag 1615 „ikke

er det, det foregiver", men er skrevet til

„at forevises", tillader jeg mig at hævde,

at dette Brev er det betydningsfuldeste af

dem alle og et meget vigtigt Dokument til

Belysning ikke blot af Christian IV's ulykke-

lige Ægteskabshistorie, men ogsaa af Kon-

gens Karakter.

Christian IV var bleven Enkemand i en

Alder af 35 Aar. Tanken om et nyt,

standsmæssigt Ægteskab tiltalte ham —

allerede af Hensyn til Staten -- ikke, og

han siges at have afvist sin Moders og sine

Søstres forskellige Planer i den Retning,

Planer, der vel nærmest fremsattes for at faa

frembragt et Brud i Forholdet til Karen

Andersdatter. Dette Brud kom imidlertid af

sig selv, da Kongen vistnok i Begyndelsen

af Aaret 1615 første Gang saa den 17-

aarige Skønhed, Kirsten Munk. Den 14.

Marts s. A. bejlede han skriftlig til hende

hos hendes Moder Ellen Marsvin, men skønt

han ikke mødte Afslag, skulde der gaa lang

Tid hen, inden han kom til Ende med sit

Frieri.

Naar Christian IV ønskede at indtræde i

Ægteskab, var det ganske sikkert, fordi han,

trods Kødets Skrøbelighed, ønskede at føre

sit Levned saa meget som muligt i Over-

ensstemmelse med Kirkens Bud. Efter ICUen

Marsvins egne Udtalelser i Kongens Brev af

2 7. Dcbr. 1615 vilde det ikke have været

forbundet med uoverstigelige Vanskeligheder

at faa hendes unge Datter til Frille, ja det

var maaske endog egentlig det, Fru Ellen

helst havde set. Men det har ikke været

efter den trods al lærd og ulærd Bag-

vadskelse — virkelig sædeUge Christian I\"s

Hoved. Ægteskabet var, for ham som for

Luther, den Gud velbehagelige Stand, der

friede en fra et syndigt og ondt Levned.

Efter — som det hedder i den gamle Be-

retning — at have „raadført sig med en

Del Bisper og andre erfarne Guds Mænd og

lærde Præster" , besluttede han da „for at

undfly Synd og Fortørnelse mod sin Gud"

at indlade sig i Ægteskab med Kirsten

Munk.

Det ægteskabsstiftende Dokument — ti en

Erklæring, et Løfte fra de Paagældende om at

ville leve sammen som Ægtefolk, afgivet i Vid-

ners Nærværelse, var endnu dengang tilstræk-

keligt til Indgaaelse af retsgyldigt Ægteskab

(se Dr. jur. Nellemanns Afhandlinger i Hi-

storisk Tidsskrift) — blev udfærdiget af

Christian IV 23. August 1615 paa Ellen
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Marsvins Ejendom Lundegaard paa Fyn, efter

at Kongen Dagen i Forvejen havde talt med

Kirsten Munk i hendes Moders Smykkekam-

i^er, — „hvad det nu var, det sætter jeg

til din egen Samvittighed" (se Brev af 27.

December 1615). Og dertil svarede Kirsten

Munk, at hun „med ingen vilde leve og dø

uden med mig".

I det nævnte, 23. August daterede Doku-

ment erklærer Christian IV for alle og enhver,

at han har udvalgt sig til en „Ægte Stal-

broder",d. e. Ægtehustru, ærlig og velbyrdig

Jomfru Kirsten Munk Ludvigsdatter, „med

hvilken jeg vil leve og dø, saa ingen os

skal adskille, uden den alsommægtigste Gud

ved den timelige Død os adskiller". Og han

forlanger, som naturligt var, en lignende Er-

klæring fra hende.

Det næste for Ægteskabets Indgaaelse nød-

vendige Punkt, det ægteskabelige Samleje,

„Bilageret", fuldbyrdedes ikke straks. I sit

Brev, dat. Reinbeck (ikke Rimbak) 5. No-

vember 1615 skriver Kongen spøgefuldt, at

han, naar han ser hende igen, „vil regne af"

med hende, „ti Du ved, hvad Du est mig

skyldig endnu".

Hvorfor er Ægteskabet ikke bleven fuld-

byrdet? Hvem var det, der trak det ud med

Kil sten Munks Revers til Kongen, og som

stillede sig imellem, baade nu og senere hen,

i Efteraaret og i Slutningen af Aaret? Det

kan vel næppe have været andre end Fru

Ellen Marsvin. Og hendes Grunde til at

modsætte sig Datterens Udlevering, om man

saa vil, kan sikkert kun have været rent

praktiske. Om hun end tillige med Kirsten

d. 23. August i Assens gik til Kongen og

takkede ham for de gode Tilbud, han havde

tilstillet Kirsten — og med de gode Tilbud

kan vel kun menes Morgengaven — var

det jo ikke umuligt, at de kunde blive endnu

bedre. Fru Ellen kendte lidt til Mandfolk.

Jo mere kostbar hun lod sin Datter gøre

sig-, des anseligere vilde „Tilbudene" blive.

Det er ogsaa muligt, at Kongens forestaa-

ende Færd kunde gøre det ønskeligt for

hende, at holde igen med Bilageret, i alt Fald

indtil han kom hjem. Det var nemlig ikke

nogen almindelig Rejse, han begav sig ud

paa. Han drog i Krig. Hans Søstersøn

Frederik Julius af Brunsvig havde arvet sin

Faders gamle Stridigheder med Byen Bruns-

vig. Denne havde sluttet sig til Lybek, Hol-

land og Hansestæderne, og det var nok for

Christian IV til i August 1615 at ile sin

Slægtning, der belejrede Byen med en stor

Hær, til Hjælp „med faa Folk og mange Penge".

Borgerne i Brunsvig holdt imidlertid Stand

og fik saa stor Undsætning fra sine Forbunds-

fæller, at Hertugen og Kongen ikke kunde

udrette noget. Christian IV 's Udtryk i Bre-

vet af 1. September „Gud i Himmelen give,

at alting var som det skulde, og at jeg var

herfra igen", passer godt med den lybske

Borgmester Brokes Optegnelser om, at han

— ved Efterretningen om, at Grev Henrik

af Nassau med en betydelig Styrke rykkede

Byen til Undsætning — blev „so bitterbøs,

dasz ihm die Thrånen iiber die Backen ge-

laufen".

Havde Christian IV ventet at finde sin

Brudeseng opredt, da han kom hjem fra den

Brunsvigske Fejde, skulde han blive skuffet.

De tre Breve, der er opbevaret fra ham til

hans Elskede fra dette Tidsrum, giver ingen

Forestilling om hans Følelses Dybde og Inder-

lighed. Hin Tid var med al sin Voldsom-

hed en blufærdig Tid; man var bange for

at lægge sine Følelser for Dagen, og jo

dybere og inderligere de var, des mere om-

hyggelig var man for at skjule dem. Men

mellem de faste, staaende Formler, der gør

Breve fra hin Tid saa ensformige, finder

man dog enkelte personlige Udtryk. Et

Udbrud som dette: „Og slutter jeg Dit

Hjerte i mit og mit i Dit", rummer vel nok

i al sin Kyskhed fuldt saa megen Varme

og Inderlighed som vore Dages mest elskovs-

glødende Superlativer.
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I sproglig Henseende viser disse tre Breve

iøvrigt en Ejendommelighed. Paa 1 500-Tal-

let var Ønsket om 1 000 eller 1 00,000 gode

Nætter den faste, staaende Slutningsformel.

Her møder vi, saa vidt vides, for første

Gang Overgangsformen „gode Nætter og

Dage", der endelig gled over i Ønsket om

gode Dage alene.

D. 12. November 1615 mødtes Kongen

igen med sin Kirsten og den uundgaaelige

Svigermoder i Haderslev, hvorhen han havde

stævnet dem. Der var som sagt ingen

Brudeseng, men her kom han dog Maalet

et Skridt nærmere. Kirsten Munks Revers eller

skriftlige Løfte om at ville leve og dø sam-

men med ham og ære og agte ham som sin

Ægtefælle, som han havde bedt om i Au-

gust, da han afgav sit eget, fik han nu

samme Aften straks efter Maaltid. Og han

beskriver meget malende, hvorledes det gik

til. Dermed var Løftet, Ordet, givet.

Hvorfor blev der da heller ikke nu — da

Løfterne paa begge Sider var givet - - noget

af Bilageret? Vi ser jo, at Kongen tit stod

og havde hende i sin Arm og sagde lykke-

fyldt og glædesstraalende : „Denne er nu

min!" Og hertil svarede Fru Ellen Marsvin:

„Ja saa Mænd, I skal have hende, ligesom

(d. V. s. paa hvilken Maade, under hvilken

Form) I vil selv". Det sagde hun nok,

men hun mente det ikke. Ti Fru Ellen skøt-

tede vist ikke om at faa sin Datter gift med

Kongen, hvorimod hun næppe havde noget

imod et Konkubinat. Det sidste vilde sik-

kert fylde hendes Pung mere end det første,

hvor hun kunde blive nødt til at udrede

Medgift og Fædrenearv, og Fru Ellen var

en gridsk Dame. Derfor vilde hun i det

morganatiske Ægteskab, som hidtil ikke havde

været kendt i Danmark, se en løsere For-

bindelse. Men Christian IV kom hende ikke

i Møde paa dette Punkt, skønt han derved

hurtigere havde faaet sin Hjærter-Dame i

Favn. Og i dei Punkt havde hun vel Fler-

tallet paa sin Side. Hun sad engang paa

den gamle Hansborg ved Haderslev og talte

med Kongen og sagde bl. a. : „Ved I,

hvad Folk siger?" — Hvortil Kongen sva-

rede: „Der ligger liden Magt paa, hvad

Folk siger." Men Ellen Marsvin blev ved:

„De siger, at naar Kirsten har faaet et

Barn eller to, da skal hun faa Orlov igen

(d. V. s. faa sin Afsked)". „Det ved Du

vel bedre, at slig Forlov ikke kan gives",

svarede Kongen, og han kunde have fort-

sat: Ti vi har givet hinanden vort Ord paa

ikke at skilles, før det er Guds Villie.

Her aabenbarer Christian IV en Man-

gel — en Svaghed — en Fejl, hvad

man vil kalde det. Han var saa gammel-

dags, at han fuldt og fast troede paa det

givne Ord. Det maa tjene til hans Und-

skyldning, at der endnu var andre gammel-

dags Mennesker til, som ikke kunde tænke

sig Muligheden af at bryde sit Ord. En

ung Adelsmand havde engang lovet en Ven

at drage med ham paa en eller anden Lang-

fart. Og da Vennen kom og mindede ham

om hans Løfte, drog han med , skønt alle

Forudsætninger var forandrede og Rejsen

netop paa det Tidspunkt kom ham yderst

ubelejligt. En ærlig Mand brød ikke sit

Ord. Og Christian IV var af den Formening, at

en ærlig Jomfru heller ikke kunde bryde sit.

Der foreligger intet om , hvilke Tilbud

Christian IV har gjort sin Tilkommende,

eller hvor store de har været eller maaske

efterhaanden er blevet. Ellen Marsvin har

uden Tvivl sørget for at faa dem saa store

som paa nogen Maade muligt, og sandsyn-

ligvis har hun, da Kongen trængte paa,

og alle andre Fif for at trække Tiden ud,

var opbrugt, skudt sig ind under den Op-

fattelse, at der skulde holdes rigtigt Bryl-

lup, medens Kongen af politiske Hensyn

vilde markere, at det ikke var et jævnbyrdigt

Bryllup og derfor skulde foregaa i Stilhed.

Den Tanke maa være faldet hende ind efter,

at Kongen i November var draget fra Lunde-

gaard, hvorhen de var fulgtes fra Haderslev.
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Ti ved Afskeden synes Bilageret at være en

aftalt Sag. Da spurgte nemlig den omsigts-

fulde Fru Ellen, hvilke Piger hun skulde lade

følge med sin Datter. Men Christian IV hoppede

ikke paa Limpinden. Han pegede ingen ud,

men anbefalede hende at give Datteren de

Piger, hun var bedst tjent med. Fjorten

Aar senere, da hun spillede ham Vibeke

Kruse i Hænde, havde hun bedre Held med sig

Ved den Lejlighed har Fru Ellen altsaa

tænkt sig Brylluppet som noget uundgaaeligt

i en nogenlunde nær Fremtid, sandsynligvis

inden Jul. Men da hun og Datteren efter

Kongens Indbydelse skal rejse til Frederiks-

borg, hvor Brylluppet skal staa, har den

kloge Dame forandret Taktik. De kommer

aabenbart senere end Bestemmelsen var, og

Kongen synes at have været misfornøjet

dermed, men lader sig stille tilfreds ved Kir-

stens Munks Undskyldninger. Men nu kom-

mer det ejendommelige. Uagtet de opholder

sig paa Frederiksborg og lever under samme

Tag, holder Fru Ellen dog stadig sin Dat-

ter fjernet fra Kongen. „Da det nu saa(ledes)

i nogle Dage haver varet, og da jeg begæ-

ret haver, at det (aftalte) i Fremtiden bedre

maatte holdes, er mig svaret saa vel af Din

Moder som af Dig, at I ikke havde tænkt,

at det saaledes skulde være ment."

Det er muligt, at Fru Ellen og hendes

Datter først ved deres Ankomst til Frederiks-

borg har set og af villige Tunger har hørt,

at der nok blev gjort Anstalt til Bryllup,

men ikke til noget rigtigt gammeldags og

stort, endsige fyrsteligt Bryllup , og det er

da maaske med nogen Sandhed, at baade

Moder og Datter kan sige, at det var ikke

saadan ment.

Men det betragter Christian IV, og med

Rette, som en „uformodendes Viderværdig-

hed". Ti han synes, at han har talt rent

nok ud af Posen og givet sin Mening saa

tydeligt til Kjende, at den ikke har kunnet

misforstaas.

Og saa kommer det interessanteste og for

Christian IV saa overordentlig karakteristiske

Afsnit i Brevet, der viser, at han ganske

staar paa det gamle Standpunkt og betragter

Trolovelsen som den egentlige Indgaaelse af

Ægteskab

:

„Og efterdi samme dit udgivne Brev, saa vel

som ogsaa mit, hverken er imod Gud eller en

god Samvittighed, der ikke heller findes derudi

nogen særlig Begæring, (ligesom det) og(saa) er

vist og fast, at det Ægteskab, som imellem tvende

her paa Jorden sluttes og bevilges udi Hjærtet

og siden med Oprigtighed holdes, jo er Gud i

Himmelen behageligt langt førend samtlig*) men-

neskelig Skik og Ordning, (ti den kan for-

andres saa tit og paa saa mange Maader, som

Øvrigheden i hvert Land det for godt anser).

Og efterdi jeg nu udførligen haver bevist, al baade

din Moder og Du selv noksom min Mening og

Villie haver vidst, (jeg) derhos ogsaa (har) an-

mældet, at sligt ikke er imod Gud og en god

Samvittighed , dertilmed haver jeg intet uærligt

begæret, — da formener jeg dig, Kirsten Munk,

pligtig at være at holde mig det. Du dig imod

mig forskrevet haver, saaleoes som samme Brev

udi sin Mening Ord fra Ord lyder. Hvortil jeg

mig ogsaa forlader, og tvivler intet paa dig, at —
naar Du alting belænker — Du da vil gøre det,

saa at mig ingen Aarsag til nogen Fortørnelse

gives."

Kongen er ikke blot krænket som Elsker

men som Mand. Det var for hans pirrelige,

ærekære Natur en utaalelig Tanke, at Folk

skulde kunne pege Fingre ad ham og more sig

over „den forladte Brudgom". Der kunde siges

mang eondskabsfulde Spydigheder om ham og

hans længe opredte, men stadig tomme Brude-

seng. Sagen var alt i Folkemunde og „et-

hvert ærligt Menneske, som mig kender, kan

vel tænke, at det var mig ulideligt og ganske

umuligt at taale".

*) Professor Vilhelm Andersen har foreslaaet

ovenstaaende Tydning af Manuskriptets uforslaae-

ige lang bør ren samt all og kommer derved,

hvad Meningen angaar, saa tæt som muligt op

ad min egen Tydning: langt bærre (bedre) end

samtlig. Professor Kraus har ikke sendt Foto-

grafi, hverken af dette eller af andre vanske-

lige Steder. Før Originalerne eller gode Fotogra-

fier af dem foreligger, vil man ikke faa nogen

luldgyldig Læsning.
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Kongen er saa vred, at han ikke betænker

sig paa at sige, at der — ganske imod hans

Viliie og Tanke — kunde komme allehaande

Ulejlighed, „som maaske kan række sig til

mange," — han siger desværre ikke, hvem

han tænker paa, men at Ellen Marsvin har

været imellem dem, tør anses for givet.

Men „endnu som tilforn" forser Kongen

sig til, at Kirsten og hendes Moder alting i

det bedste betænker.

Der kan næppe være Tvivl om, at de to

Damer ovre i vSidefløjen er blevet noget be-

tænkelige ved denne ret faste Skrivelse og

dens truende Slutning. Mulig er de faldet

tilføje uden videre, mulig er de gaaet ind

paa Kongens Ønske paa den Betingelse, at

Bryllupet blev holdt i en noget større I'or-

samling end oprindelig tilsigtet. Corfits Ul-

feldt, som man ganske vist ikke kan stole

synderligt paa i denne Sag, siger senere, at

Bryllupet fandt Sted i en talrig og glimrende

Forsamling — fra 27. December til Nytaars-

aften var det nu vel vanskeligt at faa

stævnet en større Forsamling til Frederiks-

borg, og i Christian IV's Dagbog for Januar

1616 finder man kun Afrejsen optegnet

for et Par, som utvivlsomt har været med

til Bryllupet, nemlig Brudens Slægtninge Oluf

Rosenkrans til Skarhult i Skaane og hans

Hustru Lisbeth Gyldenstjerne. Da det var

fjernere Paarørende af Kirsten Munk, tør

man vel sikkert gaa ud fra, at bl. a. de

nærmere Slægtninge, som har været til at

faa fat paa, ogsaa har været med.

Men ejendommeligt er det, at Bryllupet

fandt Sted den sidste Dag i Aaret. Det kunde

næsten se ud til. at Kongen har sat Moder

og Datter denne Aften som en sidste Frist.

Spørgsmaalet om, hvorvidt Bryllupet er sket

med eller uden Gejstlighedens Medvirkning,

maa formentlig betragtet som fuldt besvaret

ved Rigsraadets Erklæring af April 1652. Det

hedder her udtrykkelig, at „dersom nogen

Vielse er sket (hvilket dog ikke er os be-

kendt) maa det hemmelig og ikke offentlig

være tilgangen". Offentligt Bryllup med

hemmelig Vielse er meningsløst, — og Bryl-

lupet var jo dog en aabenbar Sag. Ikke

blot optegner Christian IV det i sin Dag-

bog : Den 3 1 . Decembris 1615 kom Jomfru

Kirsten Munk til mig udi Ægteskab, men

Kirsten Munks Slægtninge, selv fjernere Slægt"

ninge, har været til Stede ved Gildet.

. Christian IV's Betegnelse af Kirsten Munk

som Jomfru turde vel være et yderligere

Vidnesbyrd om , at hun først nu
,

paa den

sidste Aften i Aaret 1615, blev hans.

Men med den Opfattelse, som efterhaanden

bredte sig mere og mere, at kirkelig Vielse

var den egentlig ægteskabsstiftende Ceremoni,

svandt Trolovelsens gamle Betydning. Og

dermed kunde der allerede mindre end en

Snes Aar efter Bryllupet — særlig efter, at

Kongen paa Grund af hendes Utroskab og For-

søg paa Forbrydelser imod ham, havde sendt

hende bort — tales om, at Kirsten Munk

ikke havde været rigtig gift med Christian

IV. Saaledes kan allerede 1632 Jarlen af

Leicester, der i diplomatisk Ærende besøgte

Danmark, talt om hende som „Kongens Mai-

tresse eller, som de fleste sige, hans Kone".

Pladsen tillader ikke at gaa ind paa de

andre Breve. Her skal kun i Anledning af

Stk. 14 — S. 216 — udtales, at det er

en af Kirsten Munk selv opsat Beregning

af den meget omtalte Svangerskabsperiode,

et Sidestykke til de forskellige, man har fra

Christian IVs Haand. Men den gode Frue

har øjensynlig ikke sit Regnskab saa godt i

Orden som hendes kongelige Ægtefælle.

Endelig skal her gøres opmærksom paa,

at Prof. Kraus gør Christian IV Uret, naar

han i sin Indledning S. 208 (nederst; siger,

at Christian IV lader „den kasserede Frø-

ken" blive katholsk. Birket-Smith, der bedre

end nogen anden kender disse Forhold, ud-

taler udtrykkeligt, at hun af egen Drift gik

over til Katolicismen og senere tog Sløret.
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STORMEN PAA KØBENHAVN
DEN 11. FEBRUAR 1659

Af Dr. phil, JoHS. Lindbæk.

INGEN historisk Mindefest er mere beret-

tiget end den, der skal fejres paa 250

Aarsdagen efter, at Karl Gustafs Angreb

blev vist sejrrigt tilbage. Den svenske

Konges Sejr vilde have betydet Tilintet-

gørelsen af det danske Rige og endnu

mere, af det danske Folk. Ivrige Skan-

dinaver eller Mænd, der har haft Mistillid

til vor Ævne til fortsat Bestaaen, har

undertiden beklaget, at det ikke gik an-

derledes, ud fra den Betragtning, at Dan-

mark vilde være blevet Hovedlandet,

København Hovedstaden i det store øster-

sørige, som Karl Gustaf vilde danne, og

at de nordiske Folk derved vilde have

faaet en lysere Skæbne, end det 19. Aarh.

har ladet dem blive til Del. Betragtningen

er imidlertid grundfalsk. Karl Gustaf var

bange for at faa København, og, som han

udviklede i et Forslag til sin Forbunds-

fælle Cromvvell, han ønskede for Sverige

kun at beholde den Del af Danmark, der

laa øst for Sundet, og nogle Stykker af
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Norge. Hertugen aJ Gottorp skulde have

det meste af Halvøen, Cromwell nogle

Kyststrækninger og øer, Resten skulde

uddeles som Len til trofaste Mænd; saa-

ledes skulde den bekendte Karl Gustaf

Wrangel have Sjælland. — Om Karl

Gustafs Delingsplan var bleven ændret

eller udfort saaledes som foreslaaet, er

temmelig ligegyldigt; Resultatet var i al

Fald blevet det danske Folks Undergang.

Derfor har vi Efterkommere al Grund

til at være taknemlige mod Forfædrene

for det Mod, de viste ved at forsvare

Byen under saa vanskelige, næsten haab-

løse Forhold.

Dengang Karl Gustaf i August 1658 brød

Freden, havde han næppe ventet nogen

Modstand af Betydning; ellers havde han

vel ikke foretaget sin troløse Handling,

„der stred mod hans Tids som mod alle

Tiders Folkeret", og som man kun ud

fra en ren bismarcksk Tankegang er i

Stand til at forsvare. København var
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endnu mindre i Forsvarsskik end Vinteren

Forvejen. Byen var næsten blottet for

Tropper, det var smaat med Vaaben,

Borgernes Vinterforsyning var ikke kom-

met, saa Hungersnød var en meget nær-

liggende Mulighed. Hvad værre var.

Befæstningen, som var anlagt under

Kristian IV og indtog den Plads, hvor

nu de tre

Voldgader

gaar, var slet

ikke færdig;

Gravene var

paa flere Ste-

der helt tørre.

Voldene for-

faldne og næ-

sten uden Ka-

noner. Erik

Dahlberg er-

klærede sin

Konge, at han

vilde paatage

sig at køre i

Spidsen for

Hæren ind i

Byen. Men for

første Gang
veg den sejr-

vante Felther-

re tilbage, da

P^orstædernes

Brand viste

ham, at Byen vilde blive dyr at tage.

Den Slaphed og Raadvildhed, der havde

kendetegnet alle Danske et halvt Aar før,

havde nu forvandlet sig til sin Modsætning.

Kongen og Borgerne har i lige Grad

Æren for Forvandlingen. Det minder om
Aanden fra 48 at læse om Forhandlingerne

paa Slottet den 9. August, hvor en Mængde
jævne Borgere var tilstede, og hvor Hans
Nansen paa alles Vegne erklærede Kon-

gen, at de vilde ,,vove Gods og Liv for

Hans Majestæt, at hver skulde se, hvad

Hjærte den borgerlige Stand udi Køben-

bavn havde til deres Konge". P^rederik

III gav til Tak Borgerne de Privilegier

som fri Rigsstad, der igennem lange Tider

blev Byens Stolthed, hvor meget de end

senere blev beklippede af Enevælden.

Og det blev da baade for Kongen, for

Landet og for de nye Rettigheder, at

Borgerne i det

liaarde Halv-

aar, der fulgte

ufter, arbejde-

de og kæm-
l")ede.

Værst og

;arligst blev

Belejringens

første Maane-

der. Man hav-

de vel i Be-

gejstring og

Offervillig-

hed formaaet

at gøre Be-

fæstningen

nogenlunde

brugelig, alle

havde arbej-

det med ved

Voldene,

„baade Bor-

gere og Ge-

mene, Stu-

denter og Handverksburs, ja selv Generals-

personer". Og ved energiske Udfald havde

man sinket Svenskernes Arbejde med Løbe-

gravene. Men Fjenden gik dog stadig frem-

ad, Hungersnøden truede. Begejstringen be-

gyndte at slappes. Det var Hollændernes

Ankomst i Slutningen af Oktober, der

endelig gav Luft. Borgernes Iver i Ære,

det maa ikke glemmes, at det var Admi-

ral Wassenaers P^laade, der bragte Sol-

dater, Vaaben og Proviant og rensede

Farvandene, saa at man kunde faa lidt

"i

Nansen
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Forstærkning af Tropper fra de Øer, der

endnu var danske. Det blev fra nu af

Soldaterne, der overtog Hovedparten af

Anstrængelserne. Borgerne selv blev

mere optagne af at virke for deres Pri-

vilegier og af Ærgrelse over de hollandske

Soldater, hvis kalvinistiske Gudstjeneste

ikke smagte

den strængt

lutherske By.

Og saa følte

man foreløbig

en stærk Let-

telse over, at

den Jærnring,

der klemte

Byen inde,

var slappet

;

Karl Gustaf

havdetrukket

sig tilbage til

Brønshøj,

man kunde

igen komme
ud i det fri.

Men fra Nyt-

aar begyndte

Farerne atter

at trække sig

truende sam-

men over By-

en. Man ven-

tede igen en

Storm , og

Svenskerne angreb næsten daglig for at

trætte og slappe Besætningen. Vinteren blev

haard, Gravene og Stranden frøs til og

maatte stadig holdes aabne ved Isning.

Alle havde en Følelse af, at det snart

kom til at gælde. Og paany vaagnede

Begejstringen fra Belejringens første Dage.

Karl Gustaf havde i August 1658 ikke

villet følge Dahlbergs kloge Raad at an-

gribe strax, men havde lyttet til den mere

forsigtige Wrangel. I 1659 gik han imod

Admiral Wassenaer.

baade Dahlberg og Wrangel og foretog

det dumdristige Forsøg at storme Byen

uden Dækning, uden andet at stole paa

end sine krigsvante Soldaters Mod og

paa, at de stadige Allarmeringer tilsidst

skulde have gjort Københavns Besætning

mindre aarvaagen. Han satte alt paa ét

Kort og tabte.

Angrebet

skulde ske

paa tre Ste-

der. KlasTott

r^'kkede frem

over den til-

frosne Kalve-

bodstrand

mod Kristi-

anshavns

Volde, med

Pauker og

Trompeter

som til en

Fest; men
den store Bro,

han havde la-

det bygge til

at føre over

Vaagerne,

gik igennem

Isen med He-

ste og Mand-

skab, og An-

grebet blev tre

Gange slaaet

tilbage med uhyre Tab. Gustaf Baner

skulde angribe ét af Befæstningens sva-

geste Punkter mellem østerport og Kastel-

let, omtrent ved den nuværende Grønning,

men tog fejl af Vejen og angreb Kunde

Kirkes Bastion (i Nærheden af det nuv.

Kunstmusæum), hvor Hollænderne havde

Vagt. Svenskerne stormede ogsaa her tre

Gange, men blev hver Gang slaaede til-

bageogmaatte flygte med Tab blandt andet

af en af deres bedste Generaler, Wawassor.
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Størst Interesse knytter sig imidlertid til

Hovedangrebet paa Byens Vestside der,

hvor Stormgade endnu minder om den

blodige Begivenhed. Her har Byens

Topografi forandret sig saa meget, at det

er nødvendigt at meddele et Par Ord til

Forstaaelse.

Kalvebodstrand strakte sig dengang

langt længere op end nu. Hele Kvarteret

mellem Farvergade og Langebro var ikke

til. Befæstningen gik fra Vesterports store

Bastion til Hjørnet overfor Vartov, hvor

der atter var en Bastion, der senere

kaldtes efter den lapre Ulrik Kristian

Gyldenløvc. Derfra bøjede Voldlinien ind

til den saakaldtc Løngang, en overdækket

Vej, der førte over til Slotsholmen. Paa

denne var det fasteste Punkt Kristian

IV's Bryghus, der endnu er et af vore

mærkeligste Minder om det gamle Køben-

havn ; forøvrigt var der bleven befæstet

med mindre Skanser og Batterier saa

godt, som Tiden tillod. Indefrosset mel-

lem Slotsholmen og Kristianshavn laa

endelig en lille Fregat, der under hele

Belejringen havde gjort udmærket Nytte.

Paa denne Strækning som forøvrigt over

hele Volden var V^agten fordelt mellem

Soldater og Borgere, gennemgaaende saa-

ledes, at Soldaterne havde de mest ud-

satte Poster. Kanonerne var i Stilling,

bagved var Bunker af Haandgranater^

Stormbjælker var parate til at kastes ned

i Hovedet paa de stormende. Voldskraa-

ningerne var besatte med Spigre og Fod-

angler. At Kvinderne skulde have hældt

kogende Tjære ned over Fjenderne, er

derimod formodentlig et Sagn.

Stormen begyndte mellem Kl. 1 og 2

Natten mellem den 10. og 11. Februar.

Fjenderne brød frem fra Dronningens Eng-

have, det senere Tivoli, og rettede Hoved-

angrebet mod Slotsholmen. Men man fik

snart at mærke, at Besætningen ikke sov,

og at de hvide Skjorter, som de forreste af

Angriberne havde over Uniformerne, ikke

var i Stand til at skjule dem. Saa snart

Stormsignalet var givet, drønede Allarm-

kanonerne langs hele den danske Linje,

og Volden oplystes af Fakler. Man var

rede, men det gjordes ogsaa nødigt, da

man havde Europas bedste Soldater imod

sig. Fregatten blev erobret og hele Be-

sætningen hugget ned, men strax efter

blev Skibet overvældet af Kanonilden fra

de danske Fæstningsværker, Stormkolon-

nens Fører faldt og med ham de fleste

af hans Folk. Angrebet paa Slotsholmen

mislykkedes ligeledes, skønt det blev

ledet af to af de bedste svenske Generaler,

hersen og Wawassor. Det viste sig

nemlig, at Stormbroerne var for korte til

at naa over Vaagerne; de Danske ha\de

et Par Dage i Forvejen erobret en af de

svenske Broer og havde derefter hugget

Vaagerne bredere.

Slotsholmen maatte opgives, men h'ersen

og Wawassor kastede strax deres Tropper

til venstre og angreb Gyldenløves Bastion.

Udenværket blev erobret. Graven over-

skredet, og Fjenderne begyndte at trænge

op ad den indre Voldskraaning. Det var

det farligste Øjeblik af Angrebet; var det

lykkedes paa dette Sted, havde Byens

Skæbne været beseglet, selv om man
havde kunnet kæmpe en Tid bag de

Jærnkæder, der barrikaderede Gaderne.

En Kaptejn og tre Menige kom virkelig

over Brystværnet, men i samme Øjeblik

blev Kaptejnen gennemboret af selve den

kommanderende Officer, Klaus Ahlefeld,

og der kom ingen op senere. Forgæves

sendte Karl Gustaf Reserven under Sten-

bock frem for at støtte Angrebet, det

førte kun til nye Tab. Svenskerne kæm-
pede med rasende Tapperhed og holdt

Bastionens Udenværk i tre Timer, men
det var umuligt at komme videre frem.

Da det gryede ad Dag, flygtede de over

hele Linjen. Vore Tab havde været
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meget smaa, foruden Fregattens Besæt- Mand, saa mange, at de ikke senere

ning vel kun en Snes Mand. Svenskernes vovede sig til en Storm. Karl Gustafs

Tab var uhyre store, formodentlig c. 3000 store Drømme om et østersøherredømme
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brast, og hans Nederlag bidrog ikke lidt

til hans Død et Aar senere.

Voldens Kanoner tordnede, Kirkeklok-

kerne ringede, og i alle Kirker blev der

sunget Te Deum som Tak for Sejren.

København og Danmark vat frelste. Der

kom Skuffelser nok senere i Krigen, særlig

at man ikke fik erobret de østlige Pro-

vinser tilbage, og det var et forpint, fat-

tigt og ødelagt Land, der vendte tilbage

under sin Konges Herredømme. Den

Borgerstand, der havde gjort saa meget

for at redde Landet, bøjede sig kort Tid

efter viljeløst for Enevælden. Men man
havde skabt Muligheden for at genrejse

Landet, og naar vi endnu har et Danmark,

saa skyldes det i første Række dem, der

i August 1658 og Februar 1659 ikke

tabte Modet eller Haabet om Landets

Fremtid, men vovede at tage Kampen

op og føre den sejrrigt igennem. Som Carl

Ploug siger:

.Men lige stærk skal Mindets Høst

vort Øre slaa

og tone gennem trofast Br\st

og løfte Mod og sænke Trøst

og lægge Sæd og love Høst.

mens Tider gaa.

Og flammer atter Kampens Bavn,

som Fædrene for København

vi staa.

Klaus Ahlefeldt.
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Det antikc Teater i Taormina. I Baggrunden Ætna.

REJSEMINDER FRA SICILIEN

Af Professor Emil Poulsen.

Nectpel.

VI - min yngste Datter og jeg — havde

gennemgået en kur i Leipzig i vinteren

1899 og skulde nu til Sicilien for efter-

kurens skyld. Det var blevet Februar med

sne og kulde. Vi længtes mod syden og

Jeg modsatte mig af frygt for, at toget skulde

gå, mens de var borte. Vi disputerede

ivrigere og ivrigere. Drengen havde åben-

bart sluttet sig til, hvad det drejede sig om.

På engang gjorde han henvendt til mig med

begge hænder en bevægelse , der ved sin

besluttede at reise med gennemgående tog ynde og veltalende bestemthed fuldstændig

uden at stanse undervejs. På den måde

kunde reisen gøres på 3 dage og 3 nætter,

som vi altså måtte tilbringe i kupéen på

bedste måde. Gennemgående billet kunde

kun fås til Neapel, hvor vi måtte skifte tog

og løse billet til Reggio—Messina. La

bella Italia havde surmulet på hele reisen.

imponerede mig og viste damerne stolt vejen

til springvandet. Jeg stod målløs tilbage.

Hans bevægelse og mimik havde tydeligere

end ord sagt: „Dit gamle vrøvl! Der er

ingenting ivejen — jeg svarer for alt —
vær så artig, mine Damer!" Og som par-

tenzasignalet lød og kupédørene begyndte at

Kun gråvejr og kulde. Et eneste lysglimt smækkes i, mødte han triumferende tilbage

på en station ved en ubeskrivelig, uimod-

ståelig gestus hos en halvvoksen, dejlig Ita-

lienerdreng , der havde solgt os en avis.

Mine døttre vilde ud og have vand ved et

springvand, de kunde sé fra kupévinduet.

med mine døttre — modtog nedladende sin

drikkeskilling og tilviftede os affabelt et

„lykkelig rejse". Han var vidunderlig.

I skumringen kom vi dødtrætte til Neapels

banegård, hvor vi skulde over i Reggiotoget
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for næste formiddag at nå Messina. „Hvor

er billetkontoret? Der er vel god tid?"

spurgte jeg en konduktør. „Reggiotoget

holder derhenne færdig til afgang. At nå

til billetkontorets hovedindgang er vist ugør-

ligt; men vil herren følge mig, så skal jeg

vise en genvej , der fører til kontorets bag-

side. Damerne kan så imens sikre sig pladser,

og nu skal jeg skaffe en mand til bagagens

overflytning". — Jeg fulgte ham over skin-

nerne gennem forskellige mørke gange og

rum i stationsbygningen ind til et billet-

lukaf, hvor han førte en kort, hviskende

samtale. „Vær så god at træde ind!" --

Jeg slod i billetkontoret, hvor en elegant,

dekoreret herre rejste sig fra billethullet og

spurgte, hvad jeg ønskede. „3 — 2den

Klasse — Messina". — „Vær saa god —
prisen er —

", han nævnede en sum, der

betydeligt oversteg den, som jeg havde be-

regnet efter rejselistcn, og som jeg holdt af-

talt 1 hånden. „De har ikke medregnet

stempelafgiften", sagde den dekorerede og

begyndte nu at forklare mig de forskellige

beregninger med krigsskatstempel og gud ved

hvad for tillæg til taksten, som der er ind-

ført for at forvirre de ulykkelige rejsende.

Konduktoren stak hovedet ind: „De maa

skynde Dem, herre!" — „Ja, så må De

bytte mig en 100 francsseddel." — „Med

fornøjelse!" — I et nu havde jeg billetterne

og penge tilbage. Konduktøren åbnede igen

døren — jeg puttede alt i min brevtaske,

og afsted styrtede vi til toget og fandt mine

døttre ængsteligt ventende i kupéen. Kon-

duktøren fik en rigelig drikkeskilling for sin

ulejlighed og forsvandt under mange tak-

sigelser, og toget — blev roligt holdende.

De rejsende slentrede uden hast op og ned

ad perronen. En siciliansk* officer tog plads

i vor kupé. Lidt ^efter steg en anden rei-

sende ind. „Men skal vi dog ikke snart

køre?" spurgte jeg. „Der er god tid",

svarede officeren; „her rider vi ikke, fordi

der er sadlet." — Endelig satte toget sig i

bevægelse. Vore billetter blev fordrede til

eftersyn. Jeg opdagede, at prisen stod trykt

på dem — den stemmede med min bereg-

ning. Jeg spurgte officeren, om han kunde

forklare mig dette. „Der er saa mange

beregninger med stempel og andre afgifter",

sagde han, „så det mysterium har jeg for-

længst opgivet ; men den herre dér" — han

pegede på den sidstankomne — „er køb-

mand ; han kan nok klare spørgsmålet for

os". Jeg viste denne billetterne og de penge,

jeg havde fået igen på 100 lireseddelen . . .

han regnede nogle minutter på et stykke

papir — talte pengene efter og sagde så

ganske tørt: „Billetkassereren har snydt Dem

for 10 lire og så har han ovenikøbet givet

Dem en falsk 10 lireseddel tilbage; her kan

De se!" „Men kan der dog ikke gøres

noget ved den sag?" spurgte jeg. — „Intet",

svarede han; „nu er det for sent. Havde

De grebet ham med det samme, så måske

— skønt konduktøren, der viste Dem derind,

har åbenbart været i ledtog med ham. Det

hører til hverdagsbegivenheder her i Neapel."

Officeren og købmanden trak på skuldrene

og begyndte at indrette sig for aftenen, og vi

fulgte deres eksempel.

Reggio— Messina

.

Den næste morgen badede vore søvndrukne

øjne sig - fra havnemolen i Reggio — i

skuet af „Siciliens vidunderlige perle" svøm-

mende på middelhavets blå vande i rosen-

farvet skær fra solen , der hævede sig over

Kalabriens bjerge — en eneste vældig klip-

peblok, der skyder op af havet, kranset i

10,000 fods højde af sneen om Ætnas

krater, hvorfra en rødmende dampsky steg

op som en fjerbusk i stenkæmpens hat,

medens det vældige legeme var svøbt som i

en grønbrun kappe: orange- og olivenlundene

på baggrund af den rødlige sten — bræm-

met med det hvideste broderi slæbende i

vandet: de utallige små hvide havne- og

fiskerbyer, der kranser kysten fra Messina
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Havnepladsen i Messina.

til Syrakus — alt overgydt med denne gen-

nemsigtige, gyldne luft, der fortoner sig i

perlemors eller sæbeboblers regnbueskær.

Vore trætte øjne drak sig vågne og sunde

i dette vidunderlige lysbad. Da jeg efter

I ^/g års ophold hernede genså Neapels golf,

forekom dens tidt besungne skønhed mig

tung og sort og hård i omridsene i sammen-

ligning med Siciliens.

Vi gik ombord i damperen , der skulde

bringe os til Messina — den nuværende

dampfærgeforbindelse efter dansk mønster var

endnu ikke kommet istand. Messinas

prægtige, næsten cirkelrunde havn mylrede

af kommende og afgående dampere af alle

nationaliteter, sejlskibe og småfartøjer af alle

slags skabeloner. Marinaen lå stuvende fuld

af vareballer af enhver art — kurve med

oranger og citroner — olie- og vinfade. En

øredøvende larm fra de lossende og ladende

skibe — råben og skrigen — mylder som

i en myretue under den bagende sol. Vort

Skib var i et nu entret af en skare dragere,

der sloges om os ulykkelige passagerer og

rev og ruskede i vor bagage, vildt gestiku-

lerende og råbende i den os uforståelige

sicilianske dialekt. „Husk Russo!" råbte

mine døttre mig i øret i larmen. En ven i

Taormina havde, da han arrangerede vor

rejse derned, anbefalet os en drager ved

navn Russo som en pålidelig mand. „Russo

—Russo!" brølede jeg. Virkningen var

mirakuløs. Håndgemænget ophørte — larmen

stilnede af — „Russo" — „Russo" lød det

fra mand til mand. En jevn, arbejdsklædt

mand med en sølvsnor om huen viste sig.

Det eneste , der adskilte ham fra mængden,

var hans rolige, bestemte optræden og et

par skarpe, kloge øjne. Jeg rakte ham mit

visitkort. Han vidste straks besked : „Herren

er fra Copenaghen og skal til Wittrup i

Taormina." I utrolig kort tid havde han

ordnet alt med toldvæsnet — bragt bagagen

til stationen og givet os alle fornødne vink

om betaling til drosker osv. osv. Han var

formand for dragerlauget, men hans hemme-

lige magt lå i — hvad jeg senere erfarede

— at han var formand for en stor afdeling

af den østsicilianske Maffia, der i denne ar-

bejdsomme og uoplyste Del af Sicilien hoved-

sagelig regulerer det borgerlige samkvem og

holder snyderierne i told- og accisevæsenet

og andre embedsvæsener inden for rimelige

grænser. Jeg benyttede ham ofte under mit

ophold — han var udmærket pålidelig og

gjorde mig mangen god tjeneste. Ligger

han nu knust under stationens ruiner sam-

men med de mange andre?

Giardlni.

Banen til Katania og videre sydpå løber

snart på smal havbred — snart hugget i

klippen og gennem klippen. Det er urgamle

sagnriger, nutidens tekniske hjælpemidler her
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Siciliansk Korctej.

har erobret. Hele egnen nedover mod Syra-

kus fortæller om Odysseus' omflakken på

hjemrejsen fra Troja til klippeøen Ithaca på

det joniske havs østside. Sicilien var det

ubekendte Land, hvor eventyrets rædsler

lurede. Cycloperne hamrede i Ætnas indre,

så jorden rystede i miles omkreds og røg

og slakker væltede op fra essen. Ved Aci-

reale ligger en række vældige klippeblokke

kastet ud i havet; det var stenene, hvormed

den blindede Polyfem søgte at knuse Odys-

seus' skib. Den senere, mere romantiske

hyrdepoesi lader det være Acis med den

elskede Gaiathea, den uheldige elsker Poly-

fem her overraskede og stenede. — Her var

Lotofagernes land, hvor den fremmede i

uvirksom nyden glemte fædreland, hjem og

sine kære — med nød og næppe reddede

Odysseus sig. Men mange er lige op til

vore dage bukkede under for fristelsen. Jeg

kender mange nationers mænd, der blev der-

nede: en krans af villaer omkring Taormina

beretter deres saga. Jeg selv var såmænd

på nippet til at købe grund og bygge— men

mangel på de fornødne fonds reddede mig —
hav tak ! o, Penia !

— — Her laa Faia-

kernes rige. En af poesiens yndigste skik

kelser, kongedatteren Nausikaa vandrede på

denne strandbred med sine terner — her

badede hun med legesøstrene — her spillede

hun bolden hin lange med dem — her duk-

kede midt i pigernes krcs den skibbrudne

( »dysseus op af havets skød —

-

nøgen som han kom af sin moders.

Goethe, som rejste her 1 787, så det

altsammen : han sad hernede på

stranden ved „nymfernes badekam-

mer", som senere tiders frasagn har

nævnet det ---en vidunderlig plet

med sortegrønt, glasklart vand ind-

rammet af brune klipper— han sad

her, medens rejsekammeraten, ma-

leren ovenover på klippen tegnede

det ældgamle tealer. Han sad der-

nede og udkastede planen til et

drama Nausikaa, som desværre aldrig kom til

udførelse. Vi kørte der forbi, kort før vi nåede

stationen Giardini — en lille fiskerby — en

række huse paa hver side af vejen på den

smalle strandbred ; så udsat ligger den, at

højvandet slikker husenes fod og jordskælvs

flodbølger ofte — som netop to gange sidste

år røver fiskernes både, ejendele og ofte livet

med. Giardini er en slags havnestad for

Taormina. Herfra snor vejen sig, indrammet

af lave, hvide mure, i slangebugtninger op

til bjergbyen Taormina.

Taorviina.

Tauromenia, som den hed i oldtiden, lig-

ger på bjerget Taurus' ret stejle østside, vel

i en 2— 3 gange himmelbjergets højde. Bjer-

get ligger isoleret uden direkte forbindelse

med den bjergkæde, der løber ud ved Mes-

sina og skilt ved et ret anseligt flodleje fra

Ætnas fod. Denne enestaaende beliggenhed

har fra oldtiden skærmet byen for egentlige

jordskælv ; lidt rystelser mærkes vel af og

til, når Ætna er i krigshumør eller Strom-

boli telegraferer gennem længdekæden fra

Messina. Men endnu står det gamle græske

teater mærkværdigt bevaret med søjler, bue-

gange og hvælvinger fia oldtiden som et

håndgribeligt bevis på stedets sikkerhed.

Byen består igrunden kun af én hovedgade

— korsoen -— der dog ikke er stort bre-

dere, end at man flere Steder fra altan til
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altan kan række hinanden hånden. Korsoen

løber i nord—sydlig retning mellern 2 gamle

herlige byporte: Messina- og Kataniaporten

med tilhørende gammel bymur. Til denne

hovedgade støder så på begge sider op og

ned ad bjerget sidegyder hugget med trin i

klippen — så smalle tidt, at man har husene

i armslængde på siderne. Og hvilke huse

!

Faldefærdige rønner ved siden af de herlig-

ste middelalderlige palad.ser fra Normanner-

og Spansketiden — alt naturligvis gråt og

forfaldent — næppe til at skælne fra den

forvittrede klippe. — Vi boede først paa

korsoen, men ikke ud til gaden : vore værel-

ser havde udsigten ned ad bjerget; den fløj,

vi boede i, hvilede på buerne af den gamle,

romerske akvadukt. Nedenfor vor altan

strakte sig herlige citron- og orangehaver^

voksede op på bunden af et oldtids nauma-

kia: en plads, der blev sat under vand, og

hvor der så afholdtes skibskampe. Tilvenstre

så vi op til det antike teaters ruiner — lige-

for havde vi det joniske hav og Kalabriens

sydspids. Over vore hoveder tronede på

klippens top den saraceniske fæstning Molas

krenelerede mure, der havde indtaget det

gamle Akropolis" plads. — Senere flyttede vi

ned til et endnu skønnere sted, der lå uden-

for bymuren, lidt længere nede på bjerg-

skråningen. En ungarsk maler — en loto-

fag altså — havde bygget (og forbygget sig

på) en vidunderlig dejlig villa med loggiaer,

buegange og søjle-

rækker ind i klip-

pen — hængende

som en svalerede

ud over havet —
netop over „nym-

fernes badekam-

mer ". Her så vi

mod nord op igen-

nem Messinastrædet

— mod syd over

Katania— Augusta

helt ned til Syrakus.

Ligefor det joniske hav. Mod sydvest tronede

Ætna så nær tilsyneladende, at det i visse be-

lysninger, navnlig når Scirokkotågerne rullede

sig op ad bjergsiden, så ud som den vældige,

truende stenmasse kunde falde ned over os og

begrave os. Bestandig røg og damp ud af

krateret og sne på toppen indtil midsommer-

tid. Noget udbrud med lavastrømme ople-

vede vi ikke. Men en morgen stod der en

søjle af damp og røg lodret i vejret i vist

en halv snes tusend fods højde. En heftig

storm af sydvest tog på og med ét lagde

dampsøjlen sig ned over det rystende Kata-

nia — vandret ud over havet til Kalabriens

kyst — som en luftbro mellem landene —
et forunderligt skue!

I de tre forårsmåneder af året — omtrent

fra midten af Januar til midien af April -

bølger en strøm af rejsende fra alverdens

kanter gennem Taormina for at se det ver-

densberømte, antike teater. De, der kom-

mer i Februar og begyndelsen af Marts, får

i tilgift det henrivende syn af mandeltræer-

nes blomstring, der kaster som et væv af

det fineste kniplingsbroderi udover bjerget. —
Hotellerne er fyldte — antikvitetshandlerne

og tiggerne lever højt. Så stilner rejselar-

men af og byen synker tilbage i sin 9 måne-

ders soldrøm — vegeterende om dagen inden

døre — om aftenen flyttende ud paa gaden

med arbejdet og snakken -- mandolinspillet

og sangen til guitarrernes akkompagnement.

Thunfiskejagt i Strædet ved Messina.
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Kor musikalske er Sicilianerne, og musik

elsker de — men et vildere, mere tungsin-

digt drag er der over deres toner — en

arv fra Afrika og Østerland. Thi folket er

et blandingsfolk. Mange forskellige racer har

fra oldtiden af kæmpet om den dejlige ø, og

den dag idag sér man ansigter af den rene-

ste, græske skønhed hos pigerne, der henter

vandet fra fontænen i lerkrukker af den

reneste antike form båret på hovedet eller

skuldren. Så kommer et modbydeligt råt

Kabylerfjæs — så en skarptskåret Araber-

profil — så en høj, lyshåret Normanner-

skikkelse ved siden af en lille, sortsmudset

spansk don, hvilken titel endnu bruges her-

nede. — Der forefaldt en begivenhed, mens

vi opholdt os hernede, der på det håndgribe-

ligste beviste befolkningens musiksans. Selv

den mindste by har sin banda municipale —
sit musikkorps, bestaaende af dilettanter

blandt borgerne. Dette var jeg uvidende

om, og en dag, da et pragtfuldt uniformeret

korps på en 50 mand eller flere trak gen-

nem korsoen , stillede sig op på piazzaen

og med glimrende sammenspil foredrog uddrag

af Lohengrin og cavalleria rusticana , blev

jeg som himmelfalden, da både min barbers,

min skræders og min skomagers ansigt nok

så venligt smilede til mig under den blanke

hjelm. Men flot bar de deres uniformer

:

jeg anså dem for et virkeligt militærorkester.

Der opstod nu imidlertid en strid mellem

syndaco (borgmesteren) og borgerne, der endte

med, at han opløste „bandaen" ved at fra-

tage dem deres instrumenter, der var kom-

munens ejendom. Dette var et stort tab for

dem, idet de havde en ikke ringe indtægt

af at spille ved kirke- og andre fester —
også i andre byer, hvis orkestre ikke var så

gode. Vi fremmede og de iblandt borgerne,

som ikke var på syndaco"s parti, skillingede

så sammen en sum for at købe dem nye

instrumenter. Disse arriverede, og jeg hørte

flere måneder igennem en spillen scalaer og

øvelser over hele byen på alleslags instru-

menter : jeg troede, det var de nye, der

skulde indspilles. iMen en skønne forårsdag

bekendtgør syndaco, at byens nye „banda"

skal have den ære at afholde sin første

koncert førstkommende søndag på domkirke-

pladsen på samme tid, den gamle „banda"

havde annonceret sin koncert med de nye

in.strumenter på piazza Emmanuele. Og op

tropper i flunkende nye, flotte uniformer et

fuldstændigt drengeorkester og foredrager med

ypperlig præcision og glimrende gehør en

række flotte marcher og danse til almindelig

for- og beundring for borgerskabet. Det var

et aldeles forbausende resultat af nogle vinter-

måneders øvelse. Og drengene optrådte nu

ved alle kirkefesterne — thi syndaco havde

selvfølgelig kirken på sin side — syndaco

havde sejret, og den gamle „banda" var således

i ordets egentligste forstand sat ud af spillet.

Det antike teater — byens stolthed og

vigtigste indtægtskilde — lå i en halvrund

fordybning i klippesiden, hvorved der danne-

des et naturligt amfiteater, foroven indrammet

af lukkede buegange som ly for sol og regn.

Enkelte marmorsæder fandtes vel endnu, men

for størstedelen var marmoret plyndret til

bygningen af de normanniske paladser. Fra

tilskuerpladsen saa man ud over det joniske

hav — kyststrækningrn ned mod Syrakus og

så hele .Etnas kæmpemur som baggrunds-

dekoration for den egentlige teaterbygning.

Mærkeligt var det at overbevise sig om, at

den sagteste hvisken på scenen hørtes over-

alt på denne tilskuerplads, der kunde rumme

tusender af mennesker, og som var uden

tag og sidevægge. •

—

Underlige menneskeskikkelser traf man i

de rejsendes strøm, og sære menneskeskæb-

ner fik man at høre om. En dag viste man

mig en lille, spinkel, blegblond, engelsk

herre af et svagt, degenereret udseende.

.,Det er hertugen af — (den prangende titel

har jeg glemt), ejeren af det store gods (af

samme navn) på Ætnas nord- og vestside —
uendelige nøddeskove, som forsyner det gan-
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Kanalparti ved Messina.

Ske Europa — ætling i lige linie af den store Så begyndte nedfarten over Linguaglossa ned

admiral Nelson, fra hvem han har arvet mod Katania ad bjergets østside. Aftenen

både titel og gods, som Nelson fik over- faldt på og tusender af lys tændtes i de

draget som hædersgæve af kong Ferdinand utallige villaer og småbyer paa den vældige

af Neapel, fordi admiralen hjalp kongen med bjergskraanings flade, medens Jonerhavet^ laa

at nedskyde hans undersåtter. Den lille som smeltet sølv under den opgående månes

hertug er på vej op for at inspicere sine

godser. De skulde gøre den tur — det er

interessante egne." Med væbnet escorte —
vejen ind i bjergene, i de store skovstræk-

ninger og over lavamarkerne ansås for ikke

ufarlig — gjorde vi turen. I seks timer

kørte vi ind i og op i bjergene, til vi nåede

de to ældgamle bjergbyer Castiglione og

Francavilla, der ligger ligeoverfor hinanden på

to bjergspidser: bygget ind i klippen og for-

vittrede som klippen syntes de at stirre på

hinanden i et had mere og mere afmægtigt,

som årene og kræfterne svandt. De lignede

afblegede, gulnede kobberstik. I Castiglione,

hvor vi bedede i byens eneste fattige albergo,

erfarede vi, at alt var i oprør på grund af

et lige forøvet mord på en velhavende vigne-

ejer. Rundt om loggiaen, hvor vi nød en

ret makaroni, samlede sig en laset sværm;

de tiggede ikke; de stod blot tause og stir-

rede på os med onde øjne — syntes vi. —
Vi drog snart videre og kørte nu timevis

op gennem de herligste nøddeskove; — så

en stund over gråbrune, ensomme lava-

marker. En vildt udseende mand på et

muldyr med en lang bøsse tværs over sad-

len var det eneste levende væsen, vi mødte.

stråler. Lyssignaler — røde og grønne —

veksledes mellem skibe og steder i land —
raketter og lysballoner steg tilvejrs hist og

her: vi sad fortryllede og stirrede på det

feagtige syn.

Messina og hjemad.

Hjemrejsens time slog. Vi vilde fra Mes-

sina tage med damperen til Neapel. Vi kom

så tidlig til Messina, at der var rigelig tid

før damperens Afgang at gøre den herlige

tur ad strandvejen nord for byen langs

strædet op til fyret, der vogter indløbet. En

smal vej med hvide enetages huse på klippe-

grunden tilvenstre — tilhøjre strædets dyb-

blå vande — en bagende eftermiddagssol,

hvis skrå stråler kastede et væld af guld

over Kalabriens brune bjerge. Et skønheds-

billede, som aldrig glemmes!

I husenes vinduer og døre sad fiskernes

koner og døttre i hvide kjoler med broget-

farvede tørklæder — leende og snakkende.

Udenfor i strædet lå i en lang række ligefra

Messina til strædets indløb fartøj på fartøj

— hvert med en umådelig høj mast, i hvis

top en udkigsmand sad; nede omkring far-

tøjet en vrimmel af småbåde. Det var
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thunfiskeriet, der var i fuld gang. Fra sit

høje stade opdager udkigget i lang afstand

thunfiskens sorte, plumpe kæmpekrop. Han

signaliserer til småbådene, der nu som et

kobbel jagthunde styrter sig over byttet, der

drives hen til den dødbringende harpun. I

det smalle stræde under den klare luft kunde

man følge jagtens gang i de mindste enkelt-

heder. — Da vi vendte tilbage, begyndte

aftenen at skumre — lysene tændtes —
musik og sang lød fra balkonerne — stær-

kere og stærkere som vi nærmede os byen.

Gaderne vrimlede med glade mennesker, der

nød aftenens kolighed. Militærorkestrets

smældende toner fyldte luften på piazzaen

- - udenfor kaféerne var fortovet stuvende

fuldt af en leende, sladrende mængde, l'å

marinaen dampfløjters skingren — skibs-

klokkers klemten — hele den store søstads

larm og forvirring og brogede liv før de

store skibes afgang — — — Og al denne

livslyst og levetrang er nu altså slukket — få

sekunder har forvandlet den livsglade by til

en kirkegård, hvor hvert hus blev en familie-

grav, hvor dødens stilhed sænkede sig over

de hundredetusinder knuste lig. Dødens

stilhed ! Ja — for mennesketale og menne-

skerørelse. Men naturens røster bringes ikke

til taushed. De gamle lagde Æolus', vind-

gudens, hule på klippeøerne nord for Mes-

sinastrædet. Derfra sender han sine kåde

børn fra det tyrrheniske hav forbi Scyllas klip-

per over Charybdis malstrøm ned gennem

strædet til det joniske hav. De tumler sig

mellem Siciliens og Kalabriens klippemure —
klapprende og raslende. Denne klappren og

raslen i luften over Messina klinger endnu i

mit øre, fra hvergang jeg besøgte denne

vindenes by. Var det tovværks og sejls

raslen — var det skodders og døres klappren,

der fyldte luften over byen ? — Hvad véd jeg ?

Men idag som for tusender af år klapprer og

rasler vindgudens børn over Messinas tomter og

kalder nyt liv til naturkræfternes evige kamp.

I det herligste måneskin gled vi over det

tyrrheniske havs spejlblanke flade. Dækket

var fyldt af almuesfolk — bønder og sol-

dater -- mænd og kvinder og børn mellem

hverandre i broget blanding — liggende i

grupper lyttende til mandolinspillerne eller til

sangerens klagende folkevise, mens cigaret-

røgen hvirvler i den lune sommernats luft.

En fangetransport, der skulde til tugthuset

ved Neapel , dannede en hovedgruppe : dér

lå mordere og røvere lystigt passiarende med

omgivelserne, medens soldatervagten med

skarpladte karabiner venligt smilende hørte

til. -- Lidt elter lidt sænkede nattens ro

sig over grupperne. Selv vagten strakte sig

med tornystret under hovedet i søvnens

arme.

Sov jeg? drømte jeg? P'ra dækket over

kahytten lød voldsom trampen — skingrende

skrig — maskinen stanser — der slås bak —
både fires red nattestilheden afbrudt af

larm og forvirring. Hvad var hændt? Alle

foer vi op på dækket. En mand forklarede

med vilde gebærder, mens tårerne ustandse-

ligt randt ned ad hans kinder, at hans sinds-

syge broder, som han skulde bringe til dåre-

anstalten ved Neapel, pludselig havde kastet

sig over ham og efter en fortvivlet kamp

var sprunget over bord. Vi så bådene i

månelyset søgende ro rundt på ulykkesstedet.

Damperen bakkede langsomt ned imod dem.

„Forgæves! hajerne har forlængst taget ham",

sagde en gammel matros; „nu vrimler mid-

delhavet af de djævle, siden Suezkanalen

blev åbnet". Efter en god times søgen

hejsedes bådene op og vi dampede videre:

borte ! forsvunden ! Modsætningernes land !

Bestandig livets skønhed og dødens gru tæt

op ad hinanden.

Den næste morgen gled vi omringet af

legende delfiner forbi Kapris røde klipper ind

på Neapels golf og tilvinkede ildkæmpen

Vesuv en frisk hilsen fra den store, sicilian-

ske broder.
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ABDUL HAMID OG HANS PARLAMENT
Af Dr. phil. R. Besthorn.

Idet lille elegante Palads Merassim-Kiosken,

som de Troendes altid storherrelig flotte

Behersker, Abdul Hamid, i sin Tid frem-

tryllede i Løbet af tre Maaneder til Ære og

Bolig for de Vantros mægtigste Hersker,

den tyske Kejser, Wilhelm II, blev der Nyt-

aarsdag opført et orientalsk-moderne Drama

af allerinteressanteste Rang.

Den mærkelige Mand, der i 32 Aar havde

været Verdens mest orientalsk-autokratiske

Hersker af Allahs Naade og nu i et halvt Aar har

været Tyrkiets konstitutionelle Monark ifølge

den hemmelige ungtyrkiske „Enigheds- og

Fremskridts-Komité "s Villie og Befaling, har

erhvervet sig et velgrundet Ry for at være

en overmaade klog Politiker, en saare bereg-

nende Menneskekender. Abdul Hamid har

ofte overrasket sine Omgivelser ved geniale

Indfald af meget forskellig Art. Men hvor

forvænte end hans Undersaatter var i den

Retning, og hvor vel forberedte de nye

Magthavere i det tyrkiske Rige end var paa

alle Slags Overrumplinger fra „den røde

Sultan", lykkedes det ham dog at overraske

selv den gamle ungtyrkiske Fører, det tyr-

kiske Parlaments Præsident, Ahmed Riza, og

at stemme selv de mest alvorsfulde Tyrker

til glad Forbauselse, da han paa det vest-

kristne Europas Sylvesterdag meddelte Ahmed

Riza, at han ønskede at se ham og Med-

lemmerne af det tyrkiske Parlament til Mid-

dag hos sig den næste Dag Kl. 5'/2-

De nye Magthavere i Tyrkiet har ikke

kunnet modstaa deres parvenuagtige Lyst til

at vise deres Magt overfor den Hersker, der

har beredt saa mange af dem saa mange

haarde Prøvelser i Fængsel og i Landflyg-

tighed, paa en ret smaalig og ikke altfor

klog Maade ved at forlange Regnskab af

Sultanens Hofholdning for de mange Mil-

lioner, som den har tilegnet sig paa en vil-

kaarlig og nu ikke mere lovlig Maade. Sul-

tanen har med bittersøde Miner maattet til-

bagebetale flere hundrede Millioner Francs,

han har maattet indskrænke sin Hofholdning,

og den nye Æra har endog blandet sig i

hans Haremsforhold. De ungtyrkiske Førere

mener dog, at Sultanen har deponeret store

Summer i Englands Bank og paa flere andre

sikre Steder, der ligger udenfor deres Magt-

omraade, og de har vistnok Ret. I ethvert

Tilfælde gjorde Abdul Hamid sig aabenbart

en Fornøjelse af at vise sine nye Herrer, at

han endnu var Mand for at give en flot

Diner for et større Selskab.

De Deputerede, der alle havde givet Møde

med Undtagelse af Armenierne og Deputeret-

kamrets eneste Socialdemokrat, blev hentede

i 120 kejserlige Ekvipager. Overceremoni-

mesteren, Galib Pacha, modtog dem og førte

Sultanens Gæster ind i den glimrende Fest-

sal i Paladsets første Etage, hvor de blev

modtagne af selve Sultanen, der var i Gaia-

Marskal-Uniform med Osmanie Ordenens Stor-

kordon. Sultanen tog Plads ved et lille

Bord med Storvesiren, Kiamil Pacha, ved sin

højre Side, Ahmed Riza ved sin venstre Side.

De Deputerede — henved 230 i Tallet —
satte sig ved tre lange Borde. Musiken spil-

lede Hamidiemarchen , som alle hørte staa-

ende, og Forfatningsmarchen, hvorefter 60

Pager i „Pragtgala"-Uniform begyndte Ser-

veringen. Menuen lød saaledes: Æggesuppe,

Melspise, Fisk, Oxefilet med Gemyse, Lever-

postej, Fuglepillau, Bagværk, Frugt og Is.

Vinkort var der ikke. Naar Sultanen giver

Middag for okcidentalske Gæster, sparer han

ikke paa Champagnen, som Profeten ifølge

en mild Fortolkning af Koranens strænge

Bud ikke kendte og altsaa heller ikke har

kunnet forbyde. Der var blandt Gæsterne en

Del, som ikke bekender sig til Profetens

Lære, men de maatte ved denne Lejlighed

dele Skæbne med deres tyrkiske Herrer. Der
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blev kun budt Gæsterne Sorbet. Sultanen

selv skænkede højst egenhændig et Glas Vand

for Kamrets Præsident med den Bemærkning,

at han selv altid kun drak Vand fra en be-

stemt Kilde; Ahmed Riza rejste sig og tømte

sit Glas paa Sultanens vSundhed.

Abdul Hamid har sikkert med Velbehag

nydt det Glas Vand, som den gamle tyr-

kiske Pariser drak paa hans Sundhed, efter

at Kamrets Præsident først paa tyrkisk Vis

havde vist Sultanen sin Ærbødighed ved et

dybt Buk m. m. m. De Troendes Behersker,

i hvis ret indviklede Karakter en meget lidt

uskyldig Malice er et stærkt fremtrædende

Træk, har sikkert overhovedet nydt sine nye

Herrer, de højtærede Medlemmer af den tyr-

kiske „Medschlis", og ganske særligt deres

stilfulde Præsident.

Ahmed Riza hører til de mange intelli-

gente Tyrker, der har foretrukket Luften paa

Paris' Boulevarder for de hamidiske Fange-

huller med tilhørende rigelig Tortur og smal

Kost. Ahmed Riza havde søgt at tage Arv

efter den store tyrkiske Reformator Midhat

Pacha, der var bukket under i Kampen med

den kloge Selvhersker-Sultan. Ahmed Rizas

Vaaben var beskedent, et lille uanseligt Blad,

„Mechveret", der var skrevet paa Tyrkisk

og Fransk ; men da Ungtyrkerne fik Penge

og Agitatorer til deres Raadighed, banede

Bladet sejrrig Vejen for den fredelige Revo-

lution, som den 24. Juli 1908 overraskede

Verden. Den ungtyrkiske Fører og Agitator,

Ahmed Riza, i hvis Aarer der synes at rinde

frankisk Blod, og som i Paris har erhvervet

sig en stilfuld Optræden — hvad Tyrken,

der efter Bismarcks Mening var den eneste

Gentleman i Orienten, iøvrigt har let ved —
var selvskreven til Præsidentpladsen i det

tyrkiske Deputeretkammer. Han fik Pladsen

ved Kamrets Valg og Sultanens Sanktion,

og saaledes havde han faaet Hæderspladsen

ved Siden af „den røde Sultan", hvis „ha-

midiske" Karaktertræk som Menneske og Re-

gent havde inspireret Ahmed Rizas Pen til

saa mange Artikler, der trods Ungtyrkernes

dynastiske Program dog i Sultanens Øjne

var afskyelige Oprørsartikler og vitterlig ogsaa

agiterede for Oprør mod Sultanen.

Nu sad Abdul Hamid og Ahmed Riza

tilsyneladende fredeligt og venskabeligt ved

Siden af hinanden ved det velbesatte Bord i

Merassim-Kioskens elegant-pragtfulde Sal.

Men Sultanen vilde ikke glemme Fortiden,

og han tvang sine Gæsters Præsident, der efter

nogle Iagttageres Vidnesbyrd i sin nye Stil-

ling ingenlunde har vist Mangel paa Hof-

mandsanlæg, til at følge den konstitutionelle

Fx- Autokrats Exempel, Da Herskeren ved

sit Argument af det klareste V'and havde

mindet sin parlamentariske Kammer-Herre

om, at denne nu befandt sig i Kora-

nens, ikke i Champagnens Land, ledte

Sultanen Samtalen hen paa F'orskellen mel-

lem det franske og det tyrkiske Køkken.

Ahmed Riza erklærede pligtskyldigst, at han

„absolut" foretrak det tyrkiske Køkken, og

han hævnede sig lidt ved at fortælle, at han

i sin første Udlændigheds-Tid ofte havde

maattet lave sin egen Mad. Men Abdul

Hamid var ogsaa den Situation voxen; han

lo, saa Taarerne trillede ned ad hans graa

Skæg, hvad de for Resten ofte gjorde den

Aften, snart af Glæde, snart af mesterlig

Rørelse.

Sultanen har Ord for at være farlig, naar

han leer; men Nytaarsdags Aften rev hans

Latter Tilhørerne og Tilskuerne med sig. De

tyrkiske Parlamentsmedlemmer kunde dog

heller ikke ved denne Sultan-Diner glemme

deres Tvivl om deres Herskers oprigtige

Omvendelse til parlamentariske Grundsæt-

ninger, og de iagttog ikke blot hans Sam-

tale med Kamrets Præsident, men enhver af

hans Bevægelser med en Opmærksomhed,

der har sat interessante Spor i den saa plud-

seligt frigjorte tyrkiske Presses indtil Barn-

lighed nøjagtige Referater. Man erfarer der,

hvor mange Skefulde Æggesuppe Majestæten

behagede at indtage, hvilke Retter han spiste
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af eller dog rørte ved, og frihedsvenlige tyr-

kiske Journalister noterede med frejdigt Frem-

tidshaab, at Herskeren behagede at spise „to

smaa Bidder" af en Omelette aux fines herbes.

Det var barnligt, det var barnagtigt, men

selv de mindst naive tyrkiske Politikere, og

netop de, havde iøvrigt al Grund til nøje

at studere Sultan Abdul Hamids Ord, Miner

og Bevægelser, og end ikke de mest naive

Gæster i Merassim-Kiosken kunde nære nogen

Tvivl om, at Abdul Hamid trods alle sine

Forsikringer ikke [med sin gode Villie har

opgivet sin Selvherskermagt.

Lidt efter lidt løftes det Slør, som dækker

den ungtyrkiske Bevægelses Sejr over Jildiz-

Kioskens Herre. „En af de første blandt

den tyrkiske Evolutions Protagonister" —
maaske selve Ahmed Riza — har givet „Le

Temps"'s Korrespondent i Konstantinopel en

interessant og tydeligt nok rigtig Beretning

af den afgørende Kamp. „Da Central-Komi-

teen Forening og Fremskridt" — sagde

„Protagonisten" — var kommen til den Over-

bevisning, at ikke blot Hæren, men hele

Folket af al Kraft forlangte, at der skulde

gøres Ende paa det afskyede Regime, traf

Komiteen sine Forholdsregler for at overlade

saa lidt som muligt til Tilfældet med Hensyn

til Udfaldet af den forestaaende Kamp. Efter

at Komiteen havde ladet sine Delegerede

gennemstrejfe hele Lilleasien og havde vun-

det de vigtigste Hærafdelinger i Anatolien

for sine Planer, lagde den en rigtig Slagplan.

Komiteen vidste, at den kunde raade sikkert

ikke blot over hele Hæren i Asien, men

ogsaa over 2. Armékorps i Adrianopel og

over 3. Armékorps, der var fordelt mellem

Saloniki og Monastir. Kun i I. Armékorps,

der laa i Konstantinopel, havde man ikke

agiteret, skønt en stor Del af dets Officerer

hørte til det ungtyrkiske Parti. Hovedsta-

den var strategisk indesluttet i en Kreds,

der i Tilfælde af Modstand fra Sultanens

Side øjeblikkelig kunde trækkes sammen.

Paladset var trods sine mange Spioner daar-
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ligt underrettet, men i Begyndelsen af Juli

fik det ret nøjagtige Advarsler af Komman-

danten i Saloniki. Sultanen søgte at vinde

en af Bevægelsens militære Førere, Enver

Bey, ved at tilbyde ham sin Datters Haand,

men netop derved blev Enver Bey advaret,

og han marcherede øjeblikkelig mod Tikvech.

Det var det første Signal til Opstanden.

Major Nazi fulgte strax hans Exempel. Ko-

miteen stansede Spionvæsenet i Saloniki ved

at lade fire Spioner hænge. Osman Feizi

Pacha blev sendt til Saloniki for at afløse

Chemsi Pacha, men Nazi Bey tog ham til

Fange. „Den 20. Juli forlangte Monastir

og Saloniki af „Paladset", at det skulde

proklamere Forfatningen. Paladset svarede

ikke. Den 23. Jul i blev Forfatningen pro-

klameret af Komiteen i hele Makedonien, og

der blev til Paladset sendt Telegrammer, som

erklærede, at 2. og 3. Armékorps vilde mar-

chere mod Konstantinopel, hvis Forfatningen

ikke var proklameret inden 24 Timer. Den

24. Juli blev Forfatningen genindført."

Abdul Hamid var bleven tvungen til at

genindføre Forfatningen af 1876, han søgte

strax at genvinde noget af sin tabte Magt.

Den 1. August tilstillede Sultanen sin Stor-

vesir, Said Pacha en Skrivelse, hvori han

søgte at fastslaa Grundsætningerne for den

nye Forfatning, og som forbeholdt Herskeren

at udnævne Sheik-ul-Islam, Marineministeren

og Krigsministeren; men den ungtyrkiske

Komités hemmelige Ledere skred hurtig ind,

Said Pacha blev afskediget, Sultanens Sekre-

tær fik Skyld for at have forfalsket det kej-

serlige „Hati-Humajun" af 1. August, den 83-

aarige Kiamil Pacha blev Storvesir, og Sul-

tanen udstedte den 6. August et nyt „Hati-

Humajun", hvori han udtalte „Ønsket" om,

at Storvesiren i Overensstemmelse med For-

fatningen skulde vælge alle Ministrene.

Revolutionens Ledere stolede dog ikke paa

Sultanens Omvendelse til Forfatningshersker.

De sendte de Garderegimenter, der var mis-

tænkte for Troskab mod Sultanen, bort fra
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Hovedstaden, et Par Krigsskibe ankrede op

udfor Jildiz-Kiosken saaledes, at deres Ka-

noner beherskede vSultanens Palads, og da

Sultanen befalede Marineministeren at fjerne

dem, trak Ministeren paa Skuldrene og sva-

rede, at Krigsskibene laa, hvor de laa, efter

Komiteens Befaling, og at han ikke havde

Magt til at flytte dem. Sultanen blev ra-

sende og kastede et Vandglas i Hovedet paa

Ministeren, men Skibene vedblev at rette

deres Kanoner mod Paladset.

Sultanen havde endnu det Haab, at Ko-

miteen skulde forløfte sig paa den Opgave,

at organisere Maskineriet til Valgene, der

ifølge Forfatningen skulde være indirekte

Valg. Enhver uberygtet skattepligtig Mand,

der har fyldt 25 Aar, havde Ret til at del-

tage i Valget af Valgmænd, som da atter

skulde vælge det for hvert Sandshak fast-

satte Antal Deputerede. Opgaven var van-

skelig, da der savnedes baade Mandtalslister

og Valglister; men „Komiteen" loste ogsaa

denne Opgave med suveræn Magt og Myn-

dighed, ganske vist ogsaa med suveræn For-

agt for Alt, hvad der hedder Valgfrihed.

Det lykkedes at faa valgt et Parlament, hvori

Tyrkerne, skønt de ingenlunde udgør Fler-

tallet af Befolkningen, fik omtrent 140 af

de 240 Mandater og Araberne Hovedparten

af de øvrige 100 Mandater, medens de ikke-

muhammedanske Dele af Befolkningen trods

deres Talrighed kun fik et ringe Antal Re-

præsentanter i Deputeretkamret. Men det

varede længe, før Valgene blev afgjort, og

Parlamentet, der efter den oprindelige Be-

stemmelse skulde være traadt sammen den

14. November, blev først aabnet den 17.

December. Der blev anvist den tyrkiske

„Medshlis" meget mangelfulde Lokaler i Ju-

stitsministeriets Bygning ved Sofia-Pladsen.

Endelig oprandt da den store Dag, da

Abdul Hamids andet Parlament skulde træde

sammen. De ungtyrkiske Ledere vilde selv-

følgeligt give denne Begivenhed et saa høj-

tideligt Præg som muligt, og da Sultanen

vægrede sig ved at give Møde til Aabnings-

højtideligheden og erklærede, at han vilde

nøjes med at modtage en Deputation fra

Parlamentet, fik han øjeblikkelig Besøg af et

Par Medlemmer af „Komiteen", der meget ind-

trængende udbad sig hans Nærværelse. Ab-

dul Hamid var i det yderste Øjeblik lige

ved at faa et Ildebefindende, men han be-

tænkte sig og kørte i stort Optog til Parla-

mentet.

Abdul Hamid takkede med Venlighed

for den Hyldest, der blev ydet ham paa

Vejen, men da han traadte ind i Bygningen

paa Sofia-Pladsen, var han meget alvorlig og

saa nervøs, at han tog Fejl af Logerne;

han opdagede selv Fejltagelsen. Da han var

traadt ind i Kejserlogen, hilst i taus Ærbø-

dighed af de Deputerede, stod han i flere

Minutter, støttet til sin Sabel, og betragtede

den brogede F'orsamling. Saa gav han Tegn

til, at Ceremonien skulde begynde, den gamle

Storvesir rakte Trontalen til Sultanens første

Sekretær, der oplæste den med mesterligt

Foredrag — og saa kom der et kritisk Øje-

blik. Efter at Sheik-ullslam havde fremsagt

en Bøn, tog Sultanen, atter støttet paa sin

Sabel, Ordet. Han talte meget utydeligt, og

de fleste troede, at han, som det var bebu-

det i Bladene, havde aflagt Ed paa Forfat-

ningen. I Virkeligheden fremmumlede Abdul

Hamid kun følgende Ord : „Jeg glæder mig

ved at se Dem talrigt forsamlede her som

Repræsentanter for mit Folk, jeg haaber, at

De, til Lykke og Velsignelse for Landet, vil

arbejde for Udvikling og Fremskridt, og jeg

ønsker Dem dertil rigt Held."

Derefter forlod Sultanen Parlamentet. Han

brød atter egenmægtig Programmet; i Stedet

for at sejle tilbage til Jildiz-Kiosken, kørte

han tilbage ad den samme Vej, ad hvilken

han var kommen.

Der herskede stor Ophidselse i Parlamentet.

Sultanen havde flere Gange i de højtideligste

Udtryk erklæret, at han vilde holde fast ved

Forfatningen, og efter at Medlemmerne af
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Ministeriet Kiamil havde aflagt Ed paa For-

fatningen, havde Sultanen selv aflagt føl-

gende Ed: „Jeg forpligter mig overfor Gud

til, saa længe jeg lever, at holde mig til

Forfatningen. Gud være mit Vidne." Men

de ungtyrkiske Rigsdagsmænd nærede nu en

Gang stærk Mistillid til Abdul Hamids Begej-

string for Forfatningen, og de havde bestemt

ventet, at han offenlig paany vilde bekende

sin Forfatningstroskab. De fleste Deputerede

blev meget skuffede, meget forbitrede, da

Sultanen forlod Kejserlogen i Parlamentssalen

uden at have aflagt den ventede Ed paa

Forfatningen, og Skuffelsen og Forbitrelsen

gav sig Udtryk i mange Deputeredes Erklæ-

ring om, at de heller ikke vilde aflægge

Eden. Denne første Konflikt mellem Sulta-

nen og hans Parlament endte saa med, at

de Deputerede ikke, som først bestemt,

hver for sig aflagde Ed, men at Alderspræ-

sidenten oplæste Edsformularen, og at For-

samlingen svarede med den tyrkiske Edsfor-

sikring. Om alle havde aflagt Eden, forblev

et ubesvaret Spørgsmaal — eller rettere, det

var sikkert nok, at adskillige ikke havde

deltaget i Edsaflæggelsen.

En stor Del af Ungtyrkerne forlangte, at

„Komiteen" skulde tvinge Sultanen til atter

at give Møde i Parlamentet for at aflægge

Eden paa Forfatningen, og der var al Ud-

sigt til, at der strax vilde opstaa en skarp

Konflikt mellem Abdul Hamid og hans Par-

lament. Men de ungtyrkiske Førere har

vistnok indset, at det ikke vilde være klogt

at fremkalde en Styrkeprøve mellem den

gamle og den nye Æra paa et saa person-

ligt Spørgsmaal, og Sultanen forstod at be-

handle sin Ahmed Riza paa rette Maade.

Ved Begyndelsen af Deputeretkamrets Møde

den 28. December meddelte Præsidenten,

Ahmed Riza, at Sultanen havde modtaget

ham i en lang Audiens, og at Sultanen i

Samtalens Løb flere Gange havde betonet,

at det var hans bestemte Forsæt at bevare

Forfatningen og vise Velvillie mod Parla-

mentet. Dermed var Stormen forbi. Præsi-

dentens Meddelelse blev besvaret med Hurra-

raab og Kamret vedtog uden Debat det af

„Komiteen" dekreterede Svar paa Trontalen.

Den kloge Sultan er foreløbigt, ligesom

hans Parlament, i „Komiteens" Magt. Hvad

Abdul Hamid tænker og tænker paa, har

selv hans klogeste og mest betroede Ynd-

linge næppe nogensinde smigret sig med
at kunne læse i hans uigennemtrænge-

lige Ansigtstræk, og han har sikkert

heller ikke betroet nogen sine Tanker og

Planer med Hensyn til Parlamentet. Men
der kan efter Ahmed Rizas Audiens og Nyt-

aarsfesten i Merassim-Kiosken værre nogen

Grund til at tro, at Abdul Hamid mener at

kunne vinde en afgørende Indflydelse paa

Deputeretkamret og at kunne bryde „Komi-

teens" Almagt ved Hjælp af de nye Parti-

dannelser, der allerede ret tydeligt skimtes.

Foreløbigt har „den ungtyrkiske Blok" af-

gjort Flertal i Justitsministeriets Bygning ved

Sofia-Pladsen, men en Del af de tyrkiske

Deputerede har dannet et særligt Parti, „den

liberale tyrkiske Forening" under Ledelse af

Prins Sabaheddin, der har opstillet et ganske

vist ret uklart Decentralisations-Program. Al-

baneserne. Kurderne, Tsherkesserne og Ara-

berne, der kan blive Grundlaget for en

Oppositions-Blok, har dannet politiske Klub-

ber, der vistnok snart vil gøre deres Indfly-

delse gældende overfor Enigheds- og Frem-

skridts-Komiteen.

Der savnes ingenlunde Elementer til et

Sultan-Parti, og Abdul Hamid har Nytaars-

dag viist, at han nu, efter at den første

Forskrækkelse over den ungtyrkiske Komités

fredelige, men saa overmaade virkningsfulde

Sejr er overstaaet, er Mand for at gøre sig

gældende ogsaa under den nye Æra.

Da den søde Ret var bleven serveret ved

den historiske Diner i Merassim-Kiosken, tog

den første Paladssekretær, Dsheicad, Plads

bag Sultanen og oplæste en Henvendelse fra

Sultanen til de Deputerede. „Mine Herrer
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Deputerede! De maa vide" — hed det i

denne Henvendelse —• „at Vogterne af Ri-

gets, Regeringens og Landets Rettigheder er

først og fremmest Gud, dernæst Nationen og

Kamrene. Eders Opgave er vigtig og hellig.

Jeg ønsker ubetinget, at Eders Bestræbelser,

Udholdenhed og Intentioner maa staa i For-

hold til Opgavens Betydning. Jeg forsikrer

og gentager, at jeg med Guds Naade vil

hellige min Sjæl til Beskyttelse af de Bestem-

melser i vor Forfatning, som sikrer disse

hellige Rettigheder. Som Eders Kalif og

Padishah er jeg den allerførste Fjende af

Enhver, som krænker disse Rettigheder."

Ahmed Riza holdt en Takketale til Sul-

tanen, erklærede, at Tyrkerne i Forening

med deres Hersker vilde komme til at ind-

tage en høj Stilling i den civiliserede Ver-

den, og sluttede med et Leve for Sultanen,

der blev besvaret med stormende Begejstring.

Ved Kaffen holdt Sultanen i hele to Timer

Cercle for de Deputerede, der kyssede Her-

skerens Hænder, Arme, Klæder, ja endog

hans Skæg, ned ad hvilket der atter og

atter randt Glædestaarer, medens dets kejser-

lige Ejermand atter og atter forsikrede, at

denne Dag var den lykkeligste Dag i hans

Liv. Denne østerlandske Nutids-Scene naaede

sit Højdepunkt, da den Deputerede Hadsha

Assim sprang op og i vild Begejstring, der

blev besvaret fra hele Selskabet, raabte

:

„Leve den frie Sultan i Forening med det

frie F'olk!", og da Sultanens Sekretær efter

Herskerens Bortgang stod frem og efter Be-

faling meddelte, „at Sultanen var rede til at

ofre selv sin Sjæl, naar Nationen krævede

det!"

Tiden maa vise, hvorledes Forholdet vil

udvikle sig mellem Abdul Hamid og hans

Parlament. Men det maatte være en meget

utaknemlig Tilskuer, der ikke med Interesse

vilde imødese Fortsættelsen af et politisk

Drama, der er blevet indledet paa en saa

lovende Maade, som Nutids- Dramaet „Abdul

Hamid og hans Parlament."
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LANDORS HJEM
Af Edgar Poe. Ved Johs. Jørgensen*).

PAA en Fodtur, jeg sidste Sommer foretog

gennem Egnene ved Hudsonfloden, be-

fandt jeg mig en Aftenstund i stor Vilde-

rede angaaende hvad Vej jeg skulde følge.

Landet var temmelig bakket, og den Sti,

jeg fulgte, havde snoet sig saa stærkt ud

og ind mellem. Højene, at jeg ikke længer

vidste, i hvad Retning den yndige Lands-

by B— laa, hvor jeg havde tænkt at

overnatte. Solen havde næppe skinnet et

Øjeblik hele Dagen, og dog havde det

været ubehagelig varmt. En Taage eller

Dis indhyllede alt, som kunde det være om
Efteraaret, og forøgede min Følelse af Uvis-

hed. Ikke, at dette gjorde mig meget uro-

lig. Hvis jeg ikke fandt min Landsby

inden Solnedgang, eller inden det blev

mørkt, var det højst rimeligt, at der snart

vilde vise sig en lille Bondegaard elier noget

af den Slags, ihvorvel Egnen, maaske fordi

den er mere malerisk end frugtbar, ikke var

stærkt bebygget. I værste Fald var jeg

ikke bange for at overnatte under aaben

Himmel med min Ransel til Hovedpude og

min Hund .som Skildvagt.

Jeg vandrede derfor ganske roligt fremad

med Ponto i Hælene, til en af de smaa Stier,

som løb hid og did, og som jeg begyndte at

tænke mig, maaske overhovedet ikke var Stier,

førte ud til en meget tydelig Kørevej. Spo-

rene af lette Vognhjul var ikke til at tage

fejl af, men iøvr^gt lignede Vejens Overflade

mest af alt grønt genuesisk Fløjl. Det var

Græs, naturligvis, men Græs af en Art, som

sjældent ses andensteds end i England, saa

*) Edgar Poe, der levede og dede i den største

Fattigdom, fandt en Slags Trest i, ligesom senere

Baudelaire, at udmale sig ideale Boliger, som vilde

have svaret til hans forfinede Naturs Krav. Den

her gengivne Skildring er et af de mest karakte-

ristiske af den ulykkelige Digters Luftkasteller og

som saadanl el værdifuldt Bidrag til hans Psykologi.

Overs.

kort, saa tykt, saa jævnt og saa ki-aftigt i

Farven. Der var ikke en eneste Forhindring

i Hjulsporet, ikke en Spaan eller en vissen

Kvist. De Stene, som var fjærnede fra

Vejen, var omhyggeligt anbragte langs dens

Sider, saa at de angav dens Grænser paa

en halvt nøjagtig, halvt skødesløs og helt

igennem malerisk Maade. Klynger af vilde

Blomster groede overalt yppigt mellem Ste-

nene.

Hvad jeg skulde tænke om alt dette,

vidste jeg ikke. Jeg satte mig paa en af

de blomsteromgivne Stene og hensank længe

i forundret og henrykt Stirren, Et var sik-

kert — her havde en Kunstner virket. Der

var bleven draget den største Omhu for at

bevare den rette Middelvej mellem det or-

denlige og harmoniske paa den ene Side,

det maleriske paa den anden. Der var faa

lige og ingen lange, ubrudte Linjer. Den

samme Bøjning eller Farvevirkning kom

højst igen to Gange, men heller ikke

mere. Overalt var der Mangfoldighed i

Enhed. Det var et Stykke Komposition,

hvor selv det mest kritiske Øje næppe

kunde have foreslaaet nogen Forbedring.

Jeg rejste mig op og fulgte Vejen fremad.

Stien snoede sig saaledes, at jeg intet Øje-

blik kunde se mere end to, tre Skridt frem

for mig. Den vedblev uforandret at bevare

sin Karakter.

Nu hørte jeg Vand risle, og nogle Øje-

blikke senere blev jeg ved en Drejning af

Stien en Slags Bygning vaer, som laa ved

Foden af en Skrænt lige for mig. Paa

Grund af Taagen, der fyldte hele den lille

Dal, kunde jeg ikke se noget tydeligt. Men

idet Solen just gik ned, kom der en Luft-

ning, og medens jeg blev staaende ovenfor

Skraaningen, fejedes Taagen bort i hvide

Slør, der bølgede hen over Skuepladsen.

Just som Taagen var fuldstændig borte.
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viste Solen sig i sin fulde Nedgangspragt,

straalende ind gennem en Kløft, der aab-

nede sig fra Dalen ud mod Vest. Som ved

et Trylleslag blev derfor hele Dalen og alt,

som var i den, pragtfuldt oplyst. Det var

som sidste Scene i et velarrangeret Melo-

drama. Ikke en Oang den unaturlige Farve

manglede, thi Sollyset ud fra Kløften far-

vede alt med Orange og Purpur, medens

Græssets grønne Lød kastedes tilbage fra

Taagedækket, som endnu hang højt over

Dalen, og farvede alt.

Den lille Dal, hvori jeg saaledes kiggede

ned under en Baldakin af Taage, kunde

ikke være mere end en fire Hundrede Favne

lang. I Bredde vekslede den mellem Hun-

drede og halvtreds og to Hundrede.

Den var snævrest mod Nord, videde sig

mod Syd, dog uden egenlig Regelmæssighed.

Skrænterne, der omgav den, kunde kun mod

ragede langt ud over Klipperanden. Naar

man saa vandrede sydpaa, saae man først

den samme Art Træer, men mindre og min-

dre høje og mindre a la Salvator Rosa i

Karakteren. Derpaa kom den blidere Ælm,

fulgt af Sassafras-Laurbærtræer og Akacie-

træer. Saa kom de endnu blidere Linde,

Judasfigentræer, Trompettræer og Ahorn.

Disse fulgtes atter af endnu yndefuldere Ar-

ter. Hele Overfladen af de sydvendte Skræn-

ter var dækket af vilde Buskvæxter, kun

isprængt en enlig Sølvpil eller hvid Poppel.

Alle disse Træer voxede paa Højderne. Paa

selve Dalbunden saaes tre enligstaaende Træer.

Det ene var en Ælm af smuk Størrelse og

udsøgt Form; den holdt X'agt over Dalens

sydlige Indgang. Den anden var et Valnød-

træ, som syntes at have posteret sig ved

den vestlige Indgang, midt i selve Slugten,

Men tredive Favne øst for dette Træ stod

Nord kaldes virkelige Højder. En Granitvæg Dalens Stolthed og ubetinget det prægtigste

naaede her henved halvfems Fod , men

efterhaanden som man gik sydpaa fra denne

Klippe, blev Bakkerne mindre høje, mindre

bratte og mindre klippefulde. Alt jævnedes

mod Syd, og dog var hele Dalen omgivet

af Højdedrag, undtagen paa to Steder. Det

ene af disse har jeg allerede talt om. Det

var den vestlige, skarpt skaarne Kløft,

hvorigennem Solen nu brød ind i Dalen, og

som syntes at fore ind til uudforskede

Bjærgslugter og Skovegne. Den anden Aab-

ning var ved Dalens sydlige Ende. Her

var Bakkerne kun blide Skrænter, der

strakte sig i Øst og Vest med et Mellemrum

af omtrent hundrede og halvtreds Favne.

Midt i dette Bakkedrag var et endnu

lavere Sted, i lige Linje med Jordsmonnet i

selve Dalen.

Hvad Plantevæxten angaar, ændredes og

mildnedes ogsaa den fra Nord til Syd. Paa

Klippen mod Nord, nogle faa Skridt fra

Kløftens Rand, knejste prægtige Valnødtræer,

Kastanietræer og Hestekastanier, her og der

med Ege imellem ; deres stærke Sidegrene

Træ, jeg nogensinde har set — Cypresserne

i Itchiatuckani maaske undtagne. Det var

et Tulipantræ — Liriodendron /ulipiferuni —
af Magnoliernes Familie. Stammen delte sig

i tre, som dog kun fjærnede sig temmelig

lidt fra hverandre. Løvet begyndte i en

Højde af firsindstyve Fod, men hele Højden

var et Hundrede og tyve Fod. Intet kan

overgaa Skønheden af Tulipantræets Blade,

deres skønne Form og dybe, stærke Grønne.

Her var de fulde otte Tommer brede, men

fordunkledes dog af de talrige Blomsters

ødsle Pragt. Man tænke sig en Million af

de største, mest straalende Tulipaner samlede

paa ét Sted I Og disse utallige Blomster

fyldte Dalen med en Duft, kosteligere end

al Arabiens Røgelse.

Jordbunden i Dalen var dækket med Græs

af samme Art som paa Vejen eller maaske

endnu lifligere blødt, tykt, fløjelsagtigt og

vidunderlig grønt. Det var næppe til at

fatte, hvorledes al denne Skønhed var op-

naaet.

Jeg har talt om de to Aabninger i Dalen.
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Fra den ene, den vestlige eller rettere nord-

vestlige, kom en lille Bæk, som klukkende

og let skummende banede sig Vej ned gen-

nem Kløften, indtil den naaede den Gruppe

Klipper, hvor det enlige Valnødtræ stod.

Her gik Bækken omkring Træet, vendte sig

lidt mod Nordøst, passerede Tulipantræet i

en Afstand af tvve Fod og løb derpaa midt

ned gennem Dalen, idet den bugtede sig

frem og tilbage. Omsider randt den ud i

en lille Sø af uregelmæssig, grovt ægdannet

Form, der blinkende laa i Nærheden af

Dalens sydlige Ende. Denne lille Sø var

maaske et Hundrede Favne i Tværmaal paa

det bredeste Sted. Intet Krystal kunde være

klarere end dets Vand. Bunden, som tyde-

lig kunde ses, bestod helt af skinnende hvide

Smaasten. Søens smaragdgrønne Bredder

spejlede sig saa klart i Vandet, at det un-

dertiden var vanskeligt at afgøre, hvor Virke-

ligheden holdt op, og Spejlbilledet begyndte.

De Foreller og andre Fiskearter, hvormed

denne Dam næsten var overfyldt, gjorde

Indtryk af at svæve i Luften. En let Birke-

barks-Kano laa roligt paa Vandet og gen-

spejledes indtil den mindste Enkelthed som

af det blankeste Sølvspejl. En lille, blomster-

straalende 0, hvorpaa der laa en malerisk lille

Bygning, tilsyneladende et Fuglehus, løftede

sig over Vandet ikke langt fra den nordlige

Bred, med hvilken den var forbunden med

en primitiv Bro af et ufattelig luftigt Ud-

seende. Denne Bro var dannet af en eneste,

bred, fyrretyve Fod lang Planke af Tulipan-

træ, udspændt saaledes mellem de to Bred-

der, at den stadig stod i en let opadbøjet

Bue. Fra Søens sydlige Ende udsprang en

Fortsættelse af Bækken, som omsider forlod

Dalen gennem den allerede omtalte Indsænk-

ning i Højdedraget mod Syd og, efter et

Fald paa henved hundrede Fod, fortsatte sin

ubemærkede Vej ned til Hudsonfloden.

Søen var dyb, paa sine Steder tredive

Fod, men Bækken var sjelden mere end tre,

paa et enkelt Sted dog otte. Bunden og

Bredderne lignede Søens; skulde man gøre

en Indvending maatte det blive den, at de

saae altfor velordnede ud.

De vide Flader af Grønsvær oplivedes her

og der af en enkelt Staude , saasom Hy-

drangea eller den almindelige Snebolle eller

Syren. Geranier var sat ned i Jorden i

Potter, saa at det saae ud, som om de

groede paa Stedet. Desuden spættedes

Græsset af en Hjord hvide Faar, som strej-

fede rundt i Dalen sammen med nogle

tamme Krondyr og en Mængde metallisk-

skinnende Ænder. En meget stor Buldog

syntes at vaage over alle disse Væsener.

Mod Syd var Dalen lukket ved et Sten-

gærde, tilstrækkelig højt til at hindre Dyrene

i at undslippe. Ellers saaes ingen Steds

nogen Indhegning, der heller ikke var nød-

vendig. Thi hvis for Exempel et vildfarende

Faar skulde finde paa at bane sig Vej op

gennem Kløften, blev den noget inde stand-

set af et Vandfald, dannet af den lille

Bæk paa det Sted, hvor den traadte ind i

Dalen. Den eneste Ind- og Udgang var

gennem en Port, som spærrede den Sti, ad

hvilken jeg var kommen, og den var ind-

rammet i en Art Hulvej lidt under det Sted,

jeg stod paa.

Jeg har sagt, at Bækken snoede sig hid

og did paa sit Løb ned gennem Dalen. Et

Sted omsluttede den endogsaa en formelig

Halvø, og paa denne Halvø stod et Beboel-

seshus , om hvilket Vatheks Forfatter vilde

sige, at det var d'utie archiiectiire inconnue

dans les annales de la terre. Jeg mener der-

med, at dets hele Ydre slog mig ved det

Indtryk, det gjorde, af paa én Gang noget

nyt og noget hensigtsmæssigt — med andre

Ord af noget poetisk . . .

Intet kunde være mere simpelt, mindre

fordringsfuldt end dette Landsted. Virknin-

gen laa kun i, at alt var ordnet som paa et

Maleri. Det saae ud, som havde en frem-

ragende Landskabsmaler bygget Huset med

sin Pensel.
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Jeg vil beskrive det, som jeg siden saae

det nede fra Stengærden ved Dalens sydlige

Rand. Hovedbygningen var omtrent fireog-

tyve F'od lang og sexten bred — sikkert

ikke mere. Højden indtil Mønningen over-

steg ikke atten Fod. Mod Vest var en

Tilbygning af omtrent en Tredjedel mindre

Dimensioner. Fra Bagsiden af Hovedbyg-

ningen udgik der i ret Vinkel en tredje

Fløj, atter en Tredjedel lavere end Vest-

fløjen. Taget paa de to større Fløje var

meget stejlt, gik brat ned i en lang konkav

Linje og sprang mindst fire Fod frem over

Murene, hvorved det afgav Skærm over

to Perroner. Disse ydre Tage behøvede

ingen Støtte, men da det saae ud, som om

de behøvede det, var der ved Hjørnerne an-

bragt ganske lette Søjler. Taget over den

nordlige Fløj var kun en Forlængelse af en

Del af Hovedbygningens Tag. Mellem Hoved-

bygningen og den vestlige Fløj løftede sig

en meget høj, næsten spinkel firkantet Skor-

sten af hollandske Klinker, skiftevis sorte og

røde, med en let fremspringende Gesims

øverst. Hoveddøren var ikke midt paa Huset,

men trukken lidt mod Øst; de to Vinduer

var i den vestlige Ende. De gik ikke helt

ned til Gulvet og var baade længere og

mere smalle end sædvanligt; de var forsynede

med enkelte Skodder, og Ruderne havde

Form som Khomber og var temmelig store.

Døren var paa den øverste Halvdel af Glas,

ogsaa med rhombeformede Ruder; et Skod

sattes for om Natten og fjærnedes om Dagen.

Adgangen til den vestlige Fløj var i Gavlen, en

ganske ligefrem Dør ; et enkelt Vindue vendte

mod Syd. Paa den nordlige Fløj var ingen

Gadedør; det eneste Vindue mod Øst.

Den hvidkalkede østlige Gavl oplivedes

af en ydre Trappe med Svalegang, som gik

tværs over Huset. Denne Trappe førte op

til en Dør, der, under det langt fremsprin-

gende Tagskæg, førte ind paa Loftet.

Hid og did fra Huset løb Stier, dannede

af store, uregelmæssige Stenheller, hvorimel-

lem Grønsværet pippede frem, dels hen til en

krystalklar Kilde omtrent fem Skridt borte,

dels til Vejen og til nogle Udhuse, der laa mod

Nord, overskyggede og ganske skjulte af

Trompettræer og Akacier. Ikke mere end

sex Skridt fra Hoveddøren til Huset stod et

udgaaet Pæretræ, der fra Top til Taa helt

var klædt i pragtfulde Bignonia- Blomster, og

fra forskellige Grene af dette Træ hang Bure

ned. I et af disse sad en Spottefugl, i et

andet en Pirol, i et tredje den skamløse

Risfugl, medens tre, fire mindre Bure gjaldede

af Kanariefuglesang.

Støtterne under de fremspringende Tag-

skæg var hyllede i Jasmin og Kaprifol, men

i Hjørnet mellem Hovedbygningen og den

vestlige Fløj groede en yppig Vinstok.

Trodsende alle Baand var den først fra det

lavere Tag krøbet op paa det højere, og nu

krøb den videre langs dette, spredende sine

Slyngtraade til Højre og Venstre, indtil den

omsider naaede den østlige Gavl og vældede

ned over Svalegangen.

Hele Huset var bygget af brede, gam-

meldags hollandske Mursten. Det er en

Særegenhed ved dette Materiale, at Huse,

som er bygget deraf, ser bredere ud for-

neden end foroven ligesom ægyptisk Arki-

tektur, og her var denne Virkning yderligere

forhøjet derved, at talrige prægtige Potte-

planter var anbragt helt rundt om Fodstyk-

ket af Bygningen.

Taget var malet blegt graat, og denne

neutrale Tone stod paa det mest maleriske

til det stærkt grønne Løv af Tulipantræet,

der delvis overskyggede Huset . . .

Jeg blev ikke staaende længe oppe paa

Højen. Som vildfaren Vandringsmand var jeg

i min gode Ret til at trænge indenfor. Altsaa

aabnede jeg Laagen og trængte videre frem.

Vejen førte mig først nordpaa til Kløften,

derpaa over Broen og forbi den østlige Gavl

til Hoveddøren. Jeg lagde Mærke til, at

Udhusene under denne Vandring var ganske

skjulte. Da jeg drejede om Hjørnet af Gav-
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len, fo'r Buldoggen mod mig, tavs, men

med en Tigers Blik og Mine. Jeg rakte

imidlertid min Haand ud mod den, og endnu

har jeg aldrig set den Hund, som kunde

modstaa dette Tillidsbevis. Den ikke blot luk-

kede Munden, men begyndte at logre og ud-

strakte endog sin Høflighed til at gælde Ponto.

Da der ikke var nogen Klokke at se,

bankede jeg med min Stok paa den halvt

aabne Dør. En ung Kvinde paa omtrent

otteogtyve Aar viste sig — slank, næsten

spinkel, af lidt over Mellemstørrelse. Da

hun, paa en samtidig beskeden og bestemt

Maade, nærmede sig, sagde jeg til mig selv:

„Dette er den fuldkomne naturlige Ynde!"

Det næste Ord, hun udløste hos mig, var:

Begejstring eller Romantik. Aldrig har et

saadant Udtryk af Uverdslighed mødt mig

som i hendes dybe Øjne. Og med Roman-

tik mener jeg ogsaa egentlig kun Kvinde-

lighed; de to Udtryk synes mig at betyde

det samme, thi hvad en Mand virkelig el-

sker hos en Kvinde, er simpelthen det. An-

nies Øjne — thi jeg hørte nu nogen kalde

hende „Annie!" — var aandfulde, graa,

hendes Haar lyst kastaniebrunt. . . .

Paa hendes høflige Indbydelse traadte jeg

nærmere og kom først ind i en ret stor

Forhal. Jeg bemærkede, at der var ef Vin-

due til højre, til venstre en Dør ind til

Dagligstuen, og ligefor en anden Dør, hvor-

igennem jeg saa et lille Arbejdsværelse, af

samme Størrelse som Forhallen, og med ét

stort Buevindu mod Nord.

Idet jeg traadte ind i Lejligheden, befandt

jeg mig Ansigt til Ansigt med Hr. Landor

— saaledes fik jeg siden at vide, at han

hed. Han var høflig, endog venlig, men

interesserede mig foreløbig mindre end Ind-

retningen af hans Bolig.

Jeg saa nu, at den nordlige Fløj var et

Soveværelse, med Dør ind til Dagligstuen.

Vest for denne Dør var et enligt Vindue,

som vendte ud mod Bækken. 1 den vest-

lige Ende af Dagligstuen var en Kamin og

en Dør, som førte ud i den vestlige Fløj,

hvor rimeligvis Køkkenet var.

Intet kunde være enklere end Dagligstuens

Møblering. Paa Gulvet var et udmærket

vævet Tæppe med et Mønster af smaa grønne

Ringe paa hvid Bund. For Vinduerne var

snehvide Musselinsgardiner, temmelig rigelige,

og som med Forsæt hang i maaske for re-

gelmæssige parallele Folder ned til Gulvet

(men ikke henad dette). Væggene var ta-

petserede med et fint farvet Tapet — Sølv-

baand med en svag grøn Zigzaglinje. Tre

af Juliens udmærkede Lithografier å trois

crayons var satte op paa Væggen uden

Rammer. Det ene var et orientalsk, ret

vellystigt Motiv, det andet en Karnevals-

scene, det tredje et græsk Kvindehoved, et

Ansigt af guddommelig Skønhed og med et

fængslende, ubestemmeligt Udtryk.

Møblerne bestod af et rundt Bord, nogle

faa Stole, deriblandt en Gyngestol, og en

Sofa eller bedre Bænk af Ahorntræ, hvid-

malet, med lette, grønne Striber; Sædet var

Rørfletning. Paa Bordet laa nogle faa Bø-

ger og en stor firkantet Krystalflakon med

en ny Parfume i. En Astrallampe med ita-

liensk Skærm stod ved Siden af en stor

Vase med straalende Blomster. Værelsets

Udsmykning bestod i det Hele af Blomster;

Kaminaabningen var næsten helt fyldt af en

prægtig Geranie, paa trekantede Hylder i

Værelsets fire Hjørner stod lignende Blom-

sterplanter, en eller to mindre Buketter saaes

paa Kamingesimsen, og sene Violer duftede

i de aabne Vinduer . . .
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KUNSTNYDELSE
Af en Afhandling om folkelig Kunst af Alfred Bramsen.

NAAR jeg uden at gøre mig Umage der-

for betages stærkt af en Kunstners

Arbejde og derved ligesom føler mig knyttet

til Kunstneren og til alle dem, der betages

ligesom jeg, — saa kan jeg ogsaa være for-

vissf't om at staa overfor et gedigent Kunst-

værk.

Lad Værket være nok saa smukt eller

interessant, det er dog intet ægte Kunstværk,

naar det ikke vækker denne Belagelse.

Det er „den evropæiske Kulturs Samvittig-

hed", det store, geniale Barn Leo Tolstoi,

som i disse Ord giver et uforbeholdent Ud-

tryk for den almindelig udbredte Mangel paa

Forstaaelse af, hvad Kunstnydelse er. Den

er ikke nær saa usammensat, som Tolstoi

troer. Der er Udviklingstrin, inden man
naar til egentlig Kunstnydelse. Ja de Fleste

naar, som vi skal se, slet ikke saa langt.

Der er som en usynlig Stige, paa hvis en-

kelte Trin baade Kunstnerne og Publikum

slaar sig ned. Ved Stigens Fod lejrer det

brede Publikum sig, som godt kan tælle

Universitets Professorer i sin Midte, og som
betages i samme Grad af F'arvetrykkets Dej-

lighed, som Kenderen betages af Vermeers

Billeder. Under Fællesbetegnelsen „Farvetryk"

henregner jeg i denne Forbindelse ikke blot

de kolorerede Billeder, der laves paa Maskine,

men ogsaa de haandgjorte o : mange Olie-

malerier, som aarlig udstilles og beundres, og

hvis Værdi eller rettere „Torvepris" varierer

fra en Snes til mange Tusinde Kroner, efter-

som de anskaffes til den jævne Mands Stue,

Kongeborgen eller Carlsberg Glyptotheket*).

Det er Billeder, som er gjorte ud fra den

Betragtning, at Egenskaber som det Rørende,

det Pathetiske, det Morsomme eller det Dej-

lige, kan knyttes til det Fremstillede xiafhæu-

gigt af kunstnerisk Form og Opfattelse. Derfor

egner de sig ogsaa fortræffeligt til Gengivelse

ad mekanisk V^ej : Fornøjelsen ved dem bli-

ver væsenlig den samme. Ligesom for at

*) I Carlsberg Glyptotekets Malerisamling
findes haandgjorte Farvetryk af Bougereau, Fru
Jcrichau og forskellige tyske Malere i samme
Rum som Billederne af Rembrandt og Millet. Og-
saa de i sin Tid saa beundrede Carl Bloch'ske
Genrebilleder, Munke og Fiskerdrenge i forskellige

„morsomme" Situationer, herer til samme Kategori.

bøde paa Manglen at Stil, o: det Stempel,

Kunstnerpersonligheden ubevidst sætter i hvert

et Penselstrøg, aabenbarer Æmnevalget Ma-

lerens „Absicht" og forkynder højt den til-

sigtede V^irkning, at være morsom, pathe-

tisk o. s. V.

Men selv om ingen kunstnerisk Aand
gennemtrænger et saadant \'ærk, ser vi dog

Tilskuere i Hobetal, som betages deraf; og

deres Betagelse kan være ligesaa stærk som
Kenderens overfor Vermeers Billede. Den

indfinder sig tilmed hyppigere, saavist som
Farvetryk og de tilsvarende Billeder er al-

mindeligere end Mesterværker.

Kunst kan altsaa nydes paa forskellig

Maade, eller rettere : Lystfølelsen ved Skøn-

hedsindtrykket har to tydelige Faser eller

Trin, Betagelse og egenlig Kunstnydelse. De

er saa udprægede, at man fristes til at an-

tage dem for to forskellige Følelser. Det er

ikke desto mindre den samme Følelse, som
paa et vist Tidspunkt optager nye Bestand-

dele, Bevidstlieds-lilemcnier, der som en far-

vet vStrøm gennemtrænger Betagelsen og om-

danner den til en intellektuel Proces.

Alt, hvad der betager os, virker umiddel-

bart paa Følelseslivet; Nydelsen derimod er

afhængig af sarlige Evner og af forskellig

Kulturgrad. Derfor kender alle til Betagelse,

der er folkelig, hvorimod Nydelsen er mere

aristokratisk. V^i betages eller gribes uaf-

hængigt af alt, hvad der ellers skiller os ad;

og Betagelsen rummer levedygtige Spirer til

Samfølelse, Sympathi og Næstekærlighed —
derfor elsker Tolstoi den. Kunstnj'delsen er

derimod selvisk, exclusiv og fornem — derfor

hader Tolstoi den. Betagelsen er flygtig,

dens Varighed er i Virkeligheden kort, selv

om det ofte forekommer os anderledes. Vi

mister nemlig under Betagelsen Evnen til at ud-

maale Tiden. Derfor bliver nogle Minutters

Betagelse let til en „Evighed", et Udtryk,

man ofte hører i den Forbindelse. Extase

kaldes Tilstanden, hvor den som hos den

indiske Fakir naar sit Højdepunkt. Den
Betagelse, vi her har at gøre med, den

kunstneriske, er en med Extasen beslægtet

Tilstand, fremkaldt ved et kraftigt, udefra
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kommende Indtryk, som gør os mer eller

mindre utilgængelige eller ufølsomme overfor

al anden Paavirkning. Der opstaar i Virke-

ligheden en delvis Ubevidsthed, der foregaar

en Hemning i den normale Skiften i Fore-

stillingslivet, og hele Følelseslivet koncentre-

res paa et enkelt Punkt.

Betagelse er passiv, hvad der jo ogsaa

ligger i Ordet. Den kan ikke blot staa paa

egne Ben, men viser sig egenlig først i

Rendyrkning, naar vi helt „glemmer os selv",

o : naar der indtræder delvis Ubevidsthed.

Vi gribes som af en usynlig Haand uden

selv at kunne bestemme Øjeblikket og Ste-

det og uden at være Herre over Bevægel-

sens Varighed. Den Side af Bogen, som

engang betog os helt, læses maaske om og

om igen sidenhen, uden at det lykkes en

Gang endnu at komme ind under Fortryllel-

sen. Ja naar vi saaledcs omsonst jager

efter Betagelsen, forspilder vi let den rolige

Nydelse, en ny og betænksom Gennemlæsning

kunde have skaffet os. Under Jagten efter

Betagelse gaar det os som oftest som Kat-

ten, der slap Musen, uden at det derfor lyk-

kedes den at indfange Rotten.

Betagelse kommer altsaa uventet. Maaske

kommer den, maaske ikke; og naar vi er

mindst forberedte, gribes vi stærkest. Den

let febrilske Tilstand, som opstaar, naar vi

præparerer os til at tage imod Indtrykket

af et med Spænding imødeset Kunstværk —
en Uro, som ganske uegeniig kaldes Beta-

gelse — , bidrager ingenlunde til at forstærke

Indtrykket. Tværtimod! Tillavningen skær-

per Reflexionen. Kommer saa Betagelses-

bølgen, tørner den mod de Bølgebrydere,

Bevidstheden har sat ud og mister derved en

Del af sin Kraft.

Overfor Betagelse gælder ingen Persons-

anseelse, — den indfinder sig baade hos In-

telligente og Indskrænkede, hos Professoren

og Bonden, hos Raffinerede og Primitive.

Enhver Maalestok mangler overfor denne

subjektive Tilstand, thi den større eller min-

dre ydre Bevægelse, hvormed den giver sig

tilkende, Uroen eller Tavsheden, Graaden

eller Latteren, er en upaalidelig Gradmaaler.

De forskellige Temperamenter giver nemlig

ogsaa forskellige Udslag. Nogle bliver rolige

i samme P'orhold, som Betagelsen voxer, ja

enkelte „taber Mælet", naar de er dybest

grebne. Betagelsens Styrke kan altsaa kun

udmaales af Paagaldende selv ved Sammen-

ligning med tidligere Betagelsestilstande; og

intet Ræsonnement, ingen Magt paa Jorden

strækker til for at bevise, at den Betagelse,

det maskin- eller haandgjorte Farvetryk frem-

kalder hos den Ene, er mindre end den,

Tizians bedste Værk fremkalder hos den

Anden.

Men selv om Betagelsen altsaa ikke kan

udmaales, véd vi dog, at den har en for-

skellig Karakter, at den findes i alle Nuancer

mellem den kunstneriske og ukunstneriske.

Har Værkerne forskellig Kunstværdi og Men-

neskene forskellig Kultur, saa faar Betagel-

sen ogsaa forskellig Karakler. Det hænder,

at Personer, som betages stærkt af samme
Værk, uden at vexle Ord strækker Haanden

ud mod hinanden. De synes at føle sig

som i et Slags „Broderskab" — for at

tale med Tolstoi.

Men Betagelsesbølgen synker. Tavsheden

brydes, de prøver paa at omsætte deres

Indtryk i Ord, opdager, at de ikke forstaar

hinanden og skilles hurtig: de var blevne

bevægede hver paa sin Maade, Betagelsen

havde en forskellig Karakter.

Tingen er, at der paa et givet Tidspunkt

vi.ste sig et nyt Element paa Arenaen, nem-

lig Refiexionen, som bragte for Dagen, at de

Paagældende talte forskellige Sprog. Betagel-

sestilstanden ophørte, efterhaanden som de

bevidste Elementer fik Overtaget. Og saa

først, efterat Bevidsthedens Lys kastedes

henover den passive Form af Velvære og

formede den om til sjælelig Virksomhed, tog

den egenlige Kunstnydelse Fart. Derfor skil-

tes deres Veje.

Hos de højest kultiverede varer Betagel-

sen kun kort, fordi Bevidsthedslivet hos dem

er i bedre Orden, saa at Maskineriet kom-

mer hurtigere i Gang. Hos Tolstois „Mu-

sjik", det ganske jævne Menneske, taber

Tilstanden derimod næppe sin passive Ka-

rakter, den gaar slet ikke over i virksom

Nydelse. Hos disse Primitive indfinder Be-

tagelsen sig desuden lettere og hyppigere

end hos de Kræsne, som kun rives helt

med, naar de staar overfor Mesterværker.

I Theatret, især om Søndagen, har maa

god Lejlighed til at iagttage, hvor meget

lettere et lidet theatervant Publikum betages

end det mere rutinerede. Kender man hele

det konventionelle Theater-Apparat, maa man
formelig gøre sig Umage for at illuderes og

være paa sin Post mod alt, hvad der river
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ud af Halvdrømmen og forstyrrer Indtrykkets

Harmoni. Ue andre , mindre blaserede an-

strænger sig derimod ikke for at komme i

Illusionen. Slag i Slag, uden synligt Besvær,

springer de fra det virklige Liv over i Skue-

spillet. Rives de af en eller anden Grund ud

af Betagelsen, er de i næste Øjeblik „med"

paany.

Og ikke blot har Betagelsen stærkere Tag

i deite demokratiske Publikum, men den er

ogsaa altid ægte, aldrig kunstlet. Interessen

fingeres aldrig, som det saa ofte sker i de

„literære" Kredse.

Betagelse er altsaa noget ufrivilligt. Selv

om vi attraar den nok saa heftig, ja maa-

ske netop da, indfinder den sig ikke. I

Modsætning til den er Nydelsen villet; jeg

kan stoppe op og hvile ud for atter at nyde

videre. Betagelse fænger fra Sjæl til Sjæl

som Ild i tør Lyng, indtil en hel Forsam

ling bliver til et Fællesvæsen med en Fæl-

lessjæl ; men den lader sig vanskelig be-

skrive. Nydelsen derimod kan tolkes i Ord,

og man kan dele den med Andre, ligesom man
deler Opfattelse med dem. Jeg beskriver en

Nydelse, o : fortæller, hvorledes Skønhedsind-

trykket former sig for mig, og forsøger at

faa andre til at dele mit Indtryk, min Op-

fattelse.

Bevidsthedens første Opgave overfor Skøn-

hedsindtrykket er at finde Betagelsens „Hvor-

for". Dertil benytter den alt det Materiale,

som almindelig Kultur og særlig Kendskab til

en bestemt Kunstart stiller til Raadighed. Og
jo mere den finder, desto rigere og fyldigere

bliver Nydelsen. Det er jo f. Ex. klart, at hi-

storisk Viden bidrager en Del til at forstærke det

umiddelbare Indtryk, som Arkitektur frem-

kalder, og at den, der véd Besked om en

Tidsalders Liv og Sæder, faar større Nydelse

af \'ærkerne fra den Tid. Ja der danner sig

tilsidst ligesom en Atmosfære udenom dem,

som bibringer dem større Liv, saa at Bille-

det, som før kun stirrede paa os, ender med
at tale til os. Kendskab til en enkelt Kunst-

art finder ogsaa visse Tilknytningspunkter til en

eller flere andre og potenserer paa den Maade
Nydelsen. Malerkunsten giver saaledes lige-

som Relief til Literaturen, og denne river

Arkitekturen ud af dens stivnede Ro.

Kun „Musiken, der ligesom Verden, lige-

som Sjælen, er uden Form og Maal og

Maade", kender intet til Hjælpetropper ude-

fra. Den knytter sig jo ikke til Noget, man
kan tage og føle paa, ja kræver ikke engang

noget Ænwe; fortæller blot om sig selv og

fører sit eget uafhængige Liv. Dens Tempel-

døre aabner sig ogsaa kun for den, der dyr-

ker den for dens egen Skyld, og netop der-

for egner den sig særlig til at studere Be-

tagelsen og Nydelsen i Rendyrkning.

Den store Mængde betages af Musik uden

at sidde inde med Forstaaelse af dens Be-

standdele og af de Midler, Komponisten an-

vender for at frembringe Klangvirkningerne.

De flyder ikke Musiken fuldt vaagne og med
klart Hoved. De forstaar næppe, hvad Me-

ningen er med alle de Toner og Harmonier,

som mylrer ind gennem Øret, ligesaa lidt

som de formaar at udrede Traadene i det

sammensatte musikalske Spind. Deres Fan-

tasi følger ikke tæt i Hælene paa Kompo-
nistens, og de hører ikke til dem, der kan

gribe endsige foregribe hans Intention. Det

gør kun de Musikalske i egenlig Forstand;

de fatter Musiken og forstaar at nyde den

fuldt ud som Kunst. Den største Del at

Publikum lader sig derimod blot vugge paa

Tonehavet; de stiger og synker samyien med
dette og glemmer rent, at de er tænkende

Væsener. Sjælen aabner sig og drikker af

Tonevældet.

Paa dem virker Musik derfor omtrent

som en berusende Duft. Deres Glæde er

passiv.

Deres Modsætning er det lille Mindretal,

som virkelig forstaar Musik uden alligevel

at betages synderlig. Deres ihærdige Studier

har gjort dem mere og mere uimodtagelige

for Betagelse, saa at Nydelsen bliver af en

underlig tør, næsten vissen Art. De har sat

deres sjælelige Umiddelbarhed til, som har

saameget at sige, hvor det gælder Kunst.

Og endelig er der de Benaadede, som
baade betages og forstaar at nyde, hvis

Hjerte græder Glædens Taarer, og hvis vevre

Tanke fryder sig ved Hjertets Følsomhed.

Thi det er jo den kunstneriske Betagelses

vidunderlige Privilegium, at den ikke saarer

som Sindsbevægelse ellers: Selv om jeg græ-

der, græmmer jeg mig ikke, og selv om jeg

sørger, har Sorgen ingen Brodd.

Vi har nu forsøgt at skifte Sol og Vind

ligelig mellem de to. Den første, Betagelsen,
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som er uafhængig af os, som taler til Hjærtet

og faar det til at banke. Ligesom Vulka-

nen er Budbringer fra Jordens hemmeligheds-

fulde Indre, er Betagelsen et forbigaaende

Udbrud fra Sjælelivets Dybder.

Og den anden, Nydelsen, Kulturproduktet,

som har sit Udspring fra Intelligensen og

derfor er under Kommando. For helt at

forstaa og kunne bedømme et Kunstværk,

maa man til at begynde med være stærkt

betaget deraf, gaa op deri og bagefter frigøre

sig. Først Betagelse, saa Frigørelse, først

Illusion, saa Desillusion, først Fortryllelse, saa

Opvaagnen. Er man helt betaget— eller er

man det endnu ikke — , staar man sig ved

at vente rried at udtale sig. Kun den, der

først har været helt „væk" og senere ser

uhildet paa Værket, kender det tilbunds.

Sympathi er altsaa Grundbetegnelsen, men
den fuldkomne Kunstnydelse rummer saavel

Betagelse som Reflexion (speciel Kunstfor-

stand).

Det er lykkedes Digteren at udtrykke det

samme i de fire smaa Verslinjer

:

Som Perler i et Bæger Vin

opstiger let til Randen,

saa stiger fra mit Hjertes Skrin

de Tanker op i Panden.

De tvendes forholdsvise Værd maa saa-

ledes nogenlunde kunne bestemmes, hvor-

efter det staar Enhver frit for at vælge sin

Favorit. Man maa blot være helt paa det

Rene med, at enhver Disput om Valgets For-

trin er og bliver gold.

Efterskrift.

Ovenstaaende Brudstykke af en større Af-

handling er af ældre Dato og indsendtes

allerede for nogen Tid siden. Naar det frem-

kommer netop nu, er det, fordi dette Spørgs-

maal i disse Dage er brændende: Giver et

Betagelses-Element som Prof. Vilh. Ander-

sens „nationale Pathos" i og for sig et Plus

til et Billedes kunstneriske Værd? Spørgs-

maalet kan, som man ser, belyses men al-

drig løses, alene af den Grund, „at ingen

Magt paa Jorden strækker til for at bevise,

at den Betagelse, Farvetrykket fremkalder

hos den Ene, er mindre end den, Tizians

bedste Værk fremkalder hos den Anden."
Om demokratisk Betagelse eller aristokra-

tisk Kunstnydelse i Langden gaar af med
Sejren, er der derimod neppe ringeste Tvivl,

hvor det gælder Nutidens demokratiske Sam-
fund, Især da tilmed selve Galeri-Bestyrel-

sen, som man dog — efter de sidste Dages
hidsige Debat — skulde formode stod paa

den fornemme, haardt betrængte Kunst-

nydelses Side, i Virkeligheden fraterniserer

med „Folket". Direktør Emil Bloch har nem-
lig paany i de sidste Aar, i Forvisning om
at have Søndags-Publikumet med sig, frem-
tvunget Indkøbet af en nye Serie „haand-

gjorte Farvetryk" af sin afdøde Broder. Sa-

ger, som har kostet mange, mange Tusinder,

men som efter alle Kunstkenderes Mening
absolut forringer Indtrykket af den paagæl-

dende Maler, der i Forvejen er saa fyldigt

repræsenteret i Samlingen med store og væg-

tigere Arbejder. At ful. Paulsen og Karl Mad-
sen gaar med til sligt, er ufatteligt! Thi det

er ikke blot en uforsvarlig Omgang med Sta-

tens Penge, men det er meningsløst, Tusinde

Gange mere meningsløst, end om der fra Tid

til anden indkøbtes et enkelt Billede af om-
tvistet Kunstværdi af en levende Kunstner.

331



§,iJj^k*):^.'k%.\i:^:A*)k'J^Tk

SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

En Skøjtetur i Maaneskin og dens Følger. — Jeg begynder at arbejde. — Skødesløs Forretningsgang.

Det første Laan. — Sunde Forretningsprincipper. — Agentering. — Ti Procents Rente. — I Pengetrang.

DET saakaldte Ophjælpningsarbejde, som

jeg har hentydet til i de to foregaa-

ende Kapitler, har sat dybe vSpor i mit Liv.

Naar jeg endnu engang kommer tilbage til

dette Emne, er det, fordi jeg i denne Sam-

menhæng ønsker at paapege, hvor betydnings-

fuldt det er, at der hersker et fortroligt For-

hold mellem Fader og Børn, hvad enten det

saa er Sønner eller Døtre; paa den Maade

lærer de en uhyre Mængde og kommer saa-

ledes ogsaa til at bære en Del af det An-

svar, som paahviler Familien. Som min

Fader opdrog mig, saaledes har jeg forsøgt

at opdrage mine egne Børn.

Jeg staar i stor Gæld til min Fader, fordi

han personlig har lært mig at tage Del

i det praktiske Liv. Han var interesseret i

forskellige Foretagender, om hvilke han altid

plejede at tale til mig, og hvis Betydning

han forklarede mig

I min tidligste Barndom havde jeg —• og

har endnu — en lille Bog , som jeg

kaldte for Hovedbog A; i den opførte

jeg saavel mine Udgifter som mine Indtæg-

ter samt en Fortegnelse over de Smaa sum-

mer, som jeg var bleven vænret til at give

bort.

Det falder af sig selv, at Folk i beskedne

Forhold lever et intimere Familieliv end

andre, som har fuldt op af Tjenestefolk.

Jeg regner det for en Velsignelse, at jeg

hørte til den første Slags. Jeg var ikke

mere end syv eller otte Aar gammel, da jeg

første Gang i mit Liv gjorde en Forretning

ved min Moders Hjælp. Jeg ejede nogle

Kalkuner, og hun gav mig al den søde

Mælk, som jeg brugte til at fodre dem med.

Jeg passede selv Fuglene og solgte dem,

som om jeg havde været en rigtig Handels-

mand.

Vi morede os meget over denne lille Han-

del, og jeg kan endnu, naar jeg lukker

Øjnene, se de majestætiske Fugle spankulere

roligt afsted langs med Bækken eller op

igennem Skoven, som hørte til vor Ejendom.

Den Dag i Dag elsker jeg Synet af en Flok

Kalkuner og lader aldrig nogen Lejlighed

gaa tabt til at betragte dem.

Min Moder holdt god Disciplin og holdt

ved Hjælp af et Birkeris Familiens Yngste i

Ave, naar den viste Tendens til at afvige

fra Pligtens Vej.

En Gang, da jeg blev straffet for en eller

anden Spilop i Landsbyskolen, begyndte jeg

midt under Afstraffelsen at forklare, at jeg

var ganske uskyldig i det passerede.

„Naa, ja, det faar nu være det samme",

sagde min Moder, „nu er vi en Gang begyndt

at klø løs, saa maa Du hellere slippe næste

Gang." —

Eti Skøjtetur i Maaneskin og dens Følger.

Denne Opdragelsesmethode blev strengt gen-

nemført. Jeg husker bl. a., at vi Drenge

en Aften ikke kunde modstaa Fristelsen til

at løbe paa Skøjter i Maaneskin, skønt det

var blevet os strængt forbudt at gaa paa

Isen om Aftenen. Endnu inden vi var kom-

met rigtig i Gang, hørte vi Nødraab og fandt

en af vore Naboer, som var faldet igennem

Isen og var lige ved at drukne. Ved Hjælp

af en lang Stang lykkedes det os at faa

332 ==



John D. Rockefeller

ham op, og vi bragte ham i god Behold til- Det gik ikke saa helt galt for mig til at

bage til hans taknemmelige Familie. Det var begynde med. Min Faders Læremethode var,

ikke noget, som hændte til daglig, at vi som jeg allerede har sagt, praktisk, og tak-

reddede et Menneskeliv, naar vi var ude at ket være det Kursus, jeg havde gennem-

løbe paa Skøjter, og min Broder William og gaaet paa Handelsskolen, kendte jeg alle

jeg syntes derfor, at vor Ulydighed ved denne Begyndelsesgrundene og havde saaledes

Lejlighed var forbundet med særlig formil-

dende Omstændigheder og ventede, at der

vilde blive taget Hensyn dertil, men det

viste sig imidlertid at være en sørgelig Fejl-

tagelse.

Jeg begynder at arbejde.

Skønt det oprindelig havde været Menin-

noget at bygge videre paa. Tilmed havde

jeg det Held at arbejde under en Bogholder,

som forstod at holde Disciplin og som

var velvillig stemt overfor mig.

I Januar 1856 overrakte Mr. Tuttle mig

300 Kr. for mit Arbejde i de forløbne tre

Maaneder. Det var uden Tvivl alt, hvad

gen at sende mig til et Kollegium, blev mit Arbejde var værd, men jeg var overor-

jeg alligevel, da jeg var 16 Aar, taget ud dentlig tilfreds.

af Skolen, som jeg næsten havde gennem- Jeg beholdt min Plads det følgende Aar

gaaet, og sat i en Handelsskole i Cleveland, med en Løn af 100 Kr. om Maaneden og

Jeg lærte Bogføring samt nogle af Han- satte mig ind i alle Detailler, som vedrører

deisverdenens Grundprincipper, og skent dette en saadan Forretning. Det var en en-gros

Kursus kun varede nogle faa Maaneder, Kommissionsforretning, og jeg havde særlig

havde det stor Betydning for mig. Men at gøre med Kontorarbejdet. Over mig stod

hvorledes skulde jeg faa en Ansættelse? Det Bogholderen, som fik 7000 Kr. om Aaret

var det store Spørgsmaal. i Stedet for Udbytte af Forretningen, i hvil-

I Dage og Uger travede jeg Gade op og ken han var Parthaver. Da det første

Gade ned og forespurgte hos Købmænd og Regnskabsaar var gaaet, tog han sin Afsked,

Pakhusforvaltere, om de ikke skulde have og jeg fik hans Stilling med en Gage af

Brug for en Dreng; men alle mine Tilbud 2000 Kr. om Aaret.

mødtes kun med grumme ringe Paaskønnelse.

Der var ingen, som trængte til en Dreng og

kun meget faa, som følte Trang til at af-

handle Spørgsmaalet nærmere med mig.

Langt om længe var der en Mand nede ved

Cleveland-Dokkerne, som sagde, at jeg kunde

komme igen efter Middag. Jeg var henrykt

Naar jeg tænker tilbage paa denne Del af

min Læretid, saa ser jeg tydelig, at den har

haft en ganske overordentlig Betydning for

min senere Virksomhed.

I Begyndelsen udførte jeg alt mit Arbejde

inde i Chefernes Kontor. Jeg var næsten

altid tilstede, naar de talte om deres

og følte mig overbevist om, at det første Forretninger, lagde deres Planer og tog deres

Skridt var gjort. Beslutninger. Paa denne Maade havde jeg

Jeg gik i en feberagtig Spænding af Frygt adskillige Fordele fremfor andre jævnaldrende

for at gaa Glip af denne den første Lejlig- Drenge, som var hurtigere i Vendingen og

hed, som havde tilbudt sig. Da Tiden kom, kunde skrive og regne bedre end jeg. Fir-

forestillede jeg mig for min eventuelle Chef. maets Forbindelser og Forretninger var saa

„Vi kan jo prøve", sagde han, men uden forgrenede, at den Uddannelse, jeg derigen-

at nævne et Ord om Løn eller lignende. Det nem fik, var meget omfattende,

var den 26. September 1855. Jeg gav mig Firmaet ejede Pakhuse, Lagere og Bygninger,

gladelig i Lag med mit Arbejde. Firmaets som var udlejede til Kontorer, ja endogsaa

Navn var Hewitt & Tuttle. Beværtninger, og det var mig, som skulde
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indkræve Lejen. Der foregik altid en Mængde vede al min Paapasselighed, naar jeg skulde

Transaktioner, og jeg havde at gøre med dem

alle.

Derfor var mit Arbejde langt interessan-

tere, end det er for en Kontorist i en en-

gros Forretning i vore Dage.

Skødesløs Forretningsgang.

Jeg husker en Dag, da jeg kom ind i en

anden Cleveland Købmands Kontor, forresten

en af vore Konkurrenter. Medens jeg var

der, præsenterede en af hans Folk ham en

alenlang Regning, som netop kom ind af

Døren. Købmanden hørte til de meget stærkt

optagne. Saavidt jeg husker, var han Leder

af et halvthundrede Foretagender, men han

havde ikke Overblik over et eneste af dem.

Han saa flygtigt paa Regningen, saa vendte

han sig om mod Bogholderen og sagde

:

„Aa, tag og udsted en Cheque for dette

Beløb."

Jeg var vant til en hel anden Fremgangs-

maade; jeg undersøgte enhver Post paa Reg-

ningen, selv om den kun var paa nogle faa

Øre, og jeg følte mig fast overvist om, at

der intet Held kunde være ved den Forret-

ningsgang, som jeg her havde været Vidne

til, og gik derfra endnu mere forvisset, end

jeg var i Forvejen om, at Forretningssager

maa udføres med den største Akkuratesse.

Men den Gang var et Tilfælde som det

her omtalte slet ikke usædvanligt. Penge-

transaktioner foregik paa den mest skødes-

løse Maade, og denne Slaphed affødte atter

temmelig smarte Opgørelser. Heldigvis er

man nu i alle ordentlige Forretninger kom-

met væk fra den Fremgangsmaade.

Udstedelsen og Modtagelsen af Regninger,

Opkrævning af Leje og lignende Arbejde

bragte mig i Forbindelse med en Mængde

Mennesker. Jeg lærte at omgaaes mange for-

skellige Samfundsklasser og at opretholde et

godt Forhold mellem dem og Firmaet. Der

var en særlig Slags Forretninger, som kræ-

faa et godt Resultat ud af dem.

Vi skulde f. Eks. modtage en Ladning

fra Battleboro (i Staten Vermont). Den var

først gaaet et Stykke med Jernbanen, saa

med Kanalbaaden og endelig med Damperen

paa Søen. Naar der nu var skeet nogen

Skade eller Tab, saa maatte jeg opgøre det

og fordele det mellem de tre forskellige Sel-

skaber, som havde besørget Transporten, og

jeg kan forsikre for, at det krævede al den

Snedighed, som en Dreng paa 17 Aar raa-

der over, at udarbejde en saadan Opgørelse

til alle Parters Tilfredshed. Men jeg fandt

ikke, at det var noget anstrengende Arbejde,

og saa vidt jeg husker, har jeg aldrig haft

Bryderier med nogen. Det interesserede mig

i allerhøjeste Grad at udføre alle Slags For-

retninger i saa ung en Alder, og jeg havde

jo altid i værste Fald mine Overordnede at

falde tilbage paa.

Løseligt beregnet vil jeg antage, at Løn-

ningerne den Gang ikke var mere end halvt

saa store, som hvad der nu betales i lig-

nende Stillinger. Det følgende Aar tilbød

man mig en Løn paa 2500 Kr. ; men jeg

mente, at jeg var 3000 Kr. værd. Vi var

endnu ikke blevet enige i April, og da der

tilbød sig en gunstig Lejlighed for mig til

at aabne en Forretning i samme Branche for

egen Regning, saa opsagde jeg min Stilling.

Den Gang kendte alle Mennesker i Cleve-

land hinanden. Blandt Købmændene var der

en ung Englænder ved Navn M. B. Clark.

Han var maaske 10 Aar ældre end jeg, og

han ønskede netop at etablere en Forret-

ning og saa sig om efter en Kompagnon.

Han kunde indskyde 7000 Kr. i Forretnin-

gen og vilde have, at hans Kompagnon skulde

indskyde samme Sum. Det forekom mig en

gunstig Lejlighed. Jeg havde opsparet hen-

ved 3000 Kr., og nu gjaldt det om at

skaffe Resten. Jeg snakkede med min Fader om
Sagen, og han fortalte mig, at det altid

havde været hans Hensigt at give hver af
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sine Børn 5000 Kr., naar de var blevet 21

Aar. Han tilføjede, at hvis jeg ønskede at

faa min Part straks i Stedet for at vente,

vilde han give mig den, mod at jeg betalte

Renter, indtil jeg var 21.

„Men, John," tilføjede han, „Renten er

10%". Paa den Tid var 10% pro Anno

en meget almindelig Rente for et saadant

Laan. I Bankerne var Renten maaske knap

saa høj; men Penge-Institutionerne kunde

selvfølgelig ikke efterkomme alle Krav, saa

der fandt en hel Del privat Udlaansvirk-

somhed Sted til høje Renter. Da jeg nu nød-

vendigvis maatte have disse Penge for at

indtræde som Kompagnon, modtog jeg glade-

lig min Faders Tilbud, og saa begyndte jeg

et selvstændigt Forretningsliv som yngste

Kompagnon i det nye Firma, der blev kaldt

„Clark & Rockefeller".

Det var en herlig Ting at være sin egen

Herre. Jeg svulmede af Stolthed. Kompag-

non i et Firma med en Kapital paa 15000

Kr. ! Mr. Clark besørgede Køb og Salg, og

jeg overtog den financielle Side og Bogførin-

gen. Vi begyndte straks med en stor Om-

sætning (cirka 2 '/a MiH- Kr. det første

Rockefellers Fedested.

Aar), og
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vi behøvede derfor snart større

Kapital til vor hurtig voksende Handel. Der

var da ikke andet at gøre end at forsøge

paa at laane i en Bank. Men vilde Banken

laane os?

Det første Laan.

Jeg henvendte mig til en Bankdirektør,

som jeg kendte og som kendte mig. Jeg

husker endnu tydelig, hvor ivrig jeg var efter at

faa dette Laan, og hvor jeg anstrengte mig

for at gøre et gunstigt Indtryk paa Bank-

manden. Det var T. P. Handy, en rar og

venlig gammel Herre, der var velkendt for

sin fine og noble Karakter. Han havde

kendt mig som Dreng i Cleveland Skole.

Jeg opgav ham alle Detaillerne i vor Forret-

ning, og jeg fortalte ham aabent og ærligt

om vore Forehavender, hvad vi vilde bruge

Pengene til etc. etc. Skælvende af Iver

ventede jeg paa hans Afgørelse.

„Hvor meget ønsker De?« spurgte han.

„Meget vel, Mr. Rockefeller, De skal faa

dem," sagde han, „giv mig blot Deres

Lagerkvitteringer, de er gode nok for mig."

De kan vanskelig forestille Dem min Hen-
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rykkelse, da jeg forlod Banken. Jeg stak

Næsen i Sky — tænk blot, en Bank havde

taget mig for god for 4000 Kr. Jeg syn-

tes nu, at jeg var en Mand, som betød noget

i Byen.

Mange Aar efter viste Chefen for denne

Bank sig som en sand Ven; han laante mig

alle de Penge, som jeg behøvede, og jeg be-

høvede altid Penge og alle dem, som han

havde. Det var en vis Tilfredsstillelse for

mig, at jeg senere kunde anbefale ham at

overtage et vist Antal „Standard"-Aktier. Han

svarede mig, at han kunde have Lyst til

det, men at han netop for Øjeblikket ikke

havde Kapital disponibel til at gøre det.

Jeg foreslog ham da, at være hans Bankier,

og det endte med, at han tjente godt paa

den Forretning. Det er mig en Glæde, saa

længe efter, at bevidne min Taknemmelighed

for hans store Venlighed imod mig og Til-

lid til mig.

Sunde Forretningsprwcipper.

Mr. Handy stolede paa mig, fordi han

meget rigtig troede, at vi vilde lede vor

Forretning efter konservative og regulære

Principper. Hvor tydelig husker jeg ikke et

Eksempel paa, hvor vanskeligt det er altid at

overholde strengt korrekte Forretningsprm-

cipper. Ikke længe efter, at vi havde aabnet

vor Forretning, bad vor bedste Kunde, det

vil sige den Mand, der havde de største

Konsignationer, om forud at maatte trække

paa løbende Ladninger, førend Varerne eller

Konossementet var tilstede. Vi ønskede selv-

følgelig at kunne imødekomme denne betyde-

lige Kunde; men som den financielle Leder

af Firmaet gjorde jeg Indvendinger, skønt

jeg frygtede, at vi vilde miste ham som

Kunde. Situationen syntes meget alvorlig;

min Kompagnon blev gnaven, fordi jeg næg-

tede at give efter, og saaledes klemt op,

bestemte jeg mig til personlig at henvende

mig til vor Kunde, for at forsøge, om jeg

ikke kunde faa ham til at afstaa fra sit

Forlangende. Jeg har altid haft et usæd-

vanligt Held til, naar jeg stod Ansigt til

Ansigt med Folk, at vinde deres Venskab,

og min Kompagnons Misfornøjelse gav mig

Mod. Jeg haabede, at jeg, naar jeg kom i

nærmere Berøring med Kunden, kunde over-

bevise ham om, at hans Forslag vilde have

uheldige Følger.

Mine Ræsonnementer var, efter min egen

Mening, logiske og overbevisende. Jeg gik alt-

saa til ham og fremsatte alle de Argumen-

ter, som jeg saa omhyggelig havde udtænkt.

Men han blev rasende, og det endte med

en Ydmygelse for mig, idet jeg overfor min

Kompagnon maatte indrømme, at jeg havde

lidt et Nederlag.

Ganske naturlig blev min Kompagnon

baade vred og grov ved Udsigten til at

miste vor bedste Forbindelse; men jeg stod

fast paa mit, og vi nægtede at give ham de

Læmpelser og Fordele, som han havde bedt

om. Hvor stor var ikke vor Overraskelse

og Glæde ved at se, at han vedblev at gøre

Forretninger med os, som om der ingenting

var sket, og han omtalte ikke senere Sagen.

Agentcring.

Omtrent paa dette Tidspunkt begyndte jeg

at agentere for en ny Forretning, en Virk-

somhed, jeg hidtil ikke havde forsøgt. Jeg

begyndte med at besøge hvert eneste Menne-

ske i den Del af Landet, hvor vi havde til-

huse, det vil sige enhver, som paa nogen

Maade havde Berøringer med den Art For-

retning, som vi drev. Jeg gennemrejste saa

godt som begge Staterne Ohio og Indiana. Jeg

fandt, at den bedste Fremgangsmaade var den,

blot at præsentere vort Firma og ikke presse

nogen for øjeblikkelige Konsignationer. Jeg

sagde blot, at jeg repræsenterede Clark

& Rockefellers Kommissionsforretning, og at

jeg aldeles ikke havde til Hensigt at faa dem

til at afbryde de Forbindelser, som de havde

i Øjeblikket; men hvis der tilbød sig en Lej-

lighed, saa vilde vi være glade ved at be-
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tjene dem etc. etc. Til min store Over-

raskelse begyndte Forretningerne at strømme

ind saa hurtigt, at vi næsten ikke kunde

overkomme dem, og allerede i det første Aar,

jeg rejste, beløb vort Salg sig til ca. 2

Mill. Kr.

Den Gang og forresten ogsaa mange Aar efter

var det, som om vi ikke kunde faa Penge

nok til at føre og udvide Forretningen. Da

Heldet begyndte at komme, lagde jeg mig

sjældent til Hvile om Aftenen, uden at jeg

holdt en omtrent saa lydende Monolog:

„Naar vi nu blot faar en lille Smule Held

til, saa revner det hele. Fordi Du har faaet

en heldig Start, maa Du bare ikke indbilde

Dig, at Du er udlært Købmand. Pas paa,

ellers taber Du Besindelsen; gaa støt fremad."

Disse smaa intime Samtaler, som jeg førte

med mig selv, har haft en stor Indflydelse

paa mig. Jeg var bange for, at jeg ikke

kunde taale Heldet, og jeg forsøgte altid saa

godt, jeg kunde, at lære mig selv ikke at

blive overmodig.

Jeg laante meget af min Fader. Under-

tiden kunde han komme og sige til

mig, at hvis jeg behøvede Penge i Forret-

ningen, saa kunde han laane, og da jeg

altid behøvede Kapital, var jeg inderlig glad

ved at faa dem til en Rente af 10 ^j^.

Netop naar jeg trængte allermest til Penge,

kunde det saa falde ham ind at sige:

„Hør, min Dreng, nu maa jeg have de

Penge."

„Selvfølgelig, du skal faa dem straks,"

svarede jeg altid.

Jeg vidste godt, at han blot prøvede mig,

og at han, naar jeg betalte ham, blot lagde

dem tilside en kort Tid uden at anbringe

dem og saa tilbød mig dem igen. Det er

muligt, at denne lille Spas har været mig

nyttig, men Sandheden, som jeg skjulte for

ham, var den, at jeg aldeles ikke følte mig

behagelig berørt ved hans Prøver paa, om
mine financielle Ævner kunde taale et saa-

dant Choc.

Ti Procent Rente.

De Pengeforretninger, som jeg gjorde med

min Fader, minder mig om, at man i tid-

ligere Tid førte en livlig Diskussion om, hvor-

meget man burde give i Rente for Pengelaan.

Mange Folk hævdede, at 10 Procent Rente

var vanvittigt, og at ingen uden ryggesløse

Personer vilde tage saa meget. Jeg derimod

paastod gerne, at det kom an paa, hvad

Pengene vilde indbringe; ingen vilde betale

10 Procent eller 5 Procent eller blot 3 Pro-

cent, undtagen man som Laantager troede,

at det vilde være en god Forretning at over-

tage Kapital til den Rente.

En af de mest vedholdende og mest op-

hidsende Kampagner var den, jeg førte med

den elskværdige gamle Dame, som ejede det

Pensionat, hvor min Broder William og jeg

boede, medens vi var borte fra Hjemmet og

gik i Skole. Jeg morede mig over disse

Passiarer, og hun var et dygtigt Kvindfolk

og talte udmærket. Hun tog kun 4 Kr.

om Ugen for Kost og Logis, gav os god

Mad, og vi stod paa en meget venskabelig

Fod med hende. Det var dengang omtrent

den normale Pris for Logis og Kost i mindre

Byer. Man maa huske, at de Produkter og

Varer, som blev brugt i Husholdningen,

næsten alle blev til paa Stedet.

Denne elskværdige Dame var en hidsig

Modstander af 10 Procent-Renten, og i

Timevis kunde vi snakke frem og tilbage

om dette Spørgsmaal. Hun vidste, at jeg

undertiden skulde skaffe Laan til Fader, og

hun kendte ogsaa, hvilke Renler Fader be-

talte. Men alle hendes Argumenter og Al-

verdens Argumenter forandrede nu engang

ikke Renten; den dalede kun, naar der var

Overflod paa Penge.

Man kan vanskeligt forestille sig, hvor

svært det var at skaffe Kapital til Forret-

ningsforetagender i de Tider. Længer Vest

paa maatte de betale meget højere Renter.

Det var gerne personlige Laan, som det var

forbundet med Risiko at yde; men det viser
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dog, hvor forskellige Forholdene var for

unge Forretningsfolk den Gang og nu.

/ Pcngelraiig.

Medens jeg taler om at laane Penge i

Banker kommer jeg til at huske paa en Op-

levelse. Jeg har aldrig haft saameget Mas,

som da jeg skulde skrabe Kontanter sammen

til at gøre en stor Forretning, der var mig

tilbudt paa et andet Sted i Landet. Der

behøvedes flere hundrede tusende Kroner og

vel at mærke kontant ; man vilde ikke lade

sig nøje med Sikkerhed,

Jeg modtog Meddelelsen ved 1 2 Tiden,

og jeg maattc tage afsted med Tretoget.

Jeg kørte fra Bank til Bank og bad hvert

Sted Direktøren eller Kassereren, hvem af

dem jeg traf først, om at skaffe mig alle de

Penge, som paa nogen Maade kunde und-

væres, idet jeg sagde dem, at jeg vilde

komme tilbage senere og hente dem. Jeg

henvendte mig til alle Bankerne i Byen og

foretog altsaa en ny Rundtur for at faa

Pengene, og jeg blev ved, indtil jeg havde

dem. Det lykkedes mig at komme afsted

med Tretoget og slutte Forretningen. I de

Tider rejste jeg ofte, besøgte vore gamle

Forbindelser og stiftede nye, snakkede med

Folk og udkastede Planer til at udvide vort

Forretningsomraade, og De kan være vis

paa, at det gjaldt ofte om at handle hurtigt.

yed en FcjllagcJsc, som vi højlig heklager, er el af Chr. IVs Breve (Memorialen S.21J i for-

rige Hefte) bleven trykt med mellem de andre, — det var Meningen, at det paa Grund af fiere

iøjnefaldende Fejllæsninger forst shulde have varet nærmere undersøgt.

Det tnaatle være enhver indlysende, at »Memorialen« var gaaet i Trykken uden Korrektur.

Ikke desto mindre har den bragt Lærdommen i Harnisk, og Professor FRIDERICIA har med

faglig Energi aabnel Krigen mod disse stakkels Trykfejl. Han har endvidere fremdraget den

Oplysning, at Professor Kraus ikke selv har læst Korrektur. Dette er rigtigt. Redaktionen øn-

skede at bringe de højst interessante Breve i Januarheftet, og Professor Kraus havde ikke det

mindste herimod at indvende. Da Tidens Knaphed forhindrede at sende Korrekturen til Prag,

formaaede vi — med Professor Kraui Indvilligelse — Hr. Slotsforvalter BERIKG LUSBERG
til at besørge Korrekturen.
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Af Konsejlspræsidentcns Tale i Folkclinsci

den 12. Februar 1909.

FORSVARSSAGEN
Af A. Pescucke Køedt.

Fadrelandskærlighed. ærligt ønske om at bevare vort Lands

Uenigheden om Forsvarssagen har delt Selvstændighed og løfte vort Folk op til

os Danske i forskellige Lejre, hvis Tals- et højere Kulturtrin,

mænd hidsigt bekæmper hverandres Ar- Erkendelsen af denne Sandhed er en

gumenter. Men hvis man af denne nødvendig Betingelse for et frugtbart

Uenighed drager den Slutning, at Fædre- Samarbejde paa Forsvarssagens Løsning,

landskærligheden er blevet svækket, saa Saa sikkert som et politisk Parti fraken-

dømmer man fejlt. De mest afvigende der Modstandere, der ikke deler dets

Anskuelser om xort militære Forsvars xMening om Forsvaret, den rette Fædre-

Ordning er forenelige med et varmt og landskærlighed, skabes der en Kløft, der
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hindrer den venskabelige Drøftelse og

velvillige P'orstaaelse af afvigende Stand-

punkter. Forsvarets Venner og Mod-

standere bør gensidig frigøre sig for

Stands-, Klasse- og Militær-Fordomme og

indrømme hverandre Ligeberettigelsen til

at tale i Fædrelandets Navn.

Socialdemokraterne.

Blandt Forsvarsvennerne hører man
ofte haarde Domme over Arbejderpartiet,

der har ladet sig indrullere under den

røde Fane uden det hvide Kors. Der

behøves ikke megen Skarpsindighed for

at indse, at Arbejderne er en nødvendig

Bestanddel af ethvert Forsvar, der ligger

over Nulpunktet. Ved at sætte sig ind

i Arbejdernes Forhold er det heller ikke

vanskeligt at fatte disse Medborgeres

Ulyst til at lade sig begejstre for Mili-

tærtjenesten. Vi, der lever under gode

Kaar, har lettere ved at prise vort Land

og at glæde os ved Tonerne af vore

Nationalmelodier end Mænd, Kvinder og

Børn, der i Sidegadernes Kaserner, ofte

under ængstelig Usikkerhed, fører en af

økonomiske Sorger og Bekymringer truet

Tilværelse. Det er forstaaeligt, at Ar-

bejderfamilierne, hvis Sønner og F^orsør-

gere stedse er i Flertal i de kæmpende
Hæres Rækker, kraftigt modarbejder

Krigstendenserne og paapeger, hvor me-

gen Nød de paa det militære P'orsvar

ofrede Millioner kunde afhjælpe, hvis

Pengene blev anvendte i Fredens og

Humanitetens Tjeneste. For at forstaa

Arbejdernes Stilling til Forsvarssagen

maa man stille sig selv det .Spørgsmaal

:

Hvor vilde Du staa, hvis Du var Ar-

bejder ?

Men der er Lyspunkter. Arbejdernes

Kaar forbedres, og den højere Oplysning

udvider Horisonten. De Fremtidsudsigter,

der i vor Tid aabner sig for Arbejder-

befolkningen, er — set i store Træk —

lysere end nogensinde før. Trods vrede

Ord og revolutionære Vendinger er Ar-

bejdernes Bitterhed mod andre Samfunds-

klasser ogsaa i Aftagende. »G/y os et

^odt Hjem al forsvare«, sagde en af So-

cialdemokraternes Ordførere paa et poli-

tisk Møde, „saa skal vi til enhver Tid

forsvare vort Land med samme Tapper-

hed som vore militære Medborgere."

Bebel udtalte noget lignende i den ty-

ske Rigsdag. Og under en af Jernindu-

striens Arbejdere for nogle Aar siden i

England etableret Kæmpe- Strejke blev

Arbejdet paa de under Bygning værende

Krigsskibe efter Overenskomst mellem de

stridende Parter ikke standset. Patriot-

ismen sejrede over Døgnstriden.

Udviklingen.

Naar man i Tankerne gaar tilbage til

den Tid, da Hørup udtalte de tanke-

vægtige Ord: „Hvad kan det nytte?"

og drager en Sammenligning mellem

Forsvarssagens haabløst forkludrede Stil-

ling den Gang og den nu ved Neer-

gaards resolute Optræden fremkaldte Si-

tuation, saa har man Yderpunkterne af

en gennem 20 Aar fortsat ustandselig

Udvikling i Favør af vort militære For-

svar. Det er muligt, at Løsningen atter

nu glipper. Men den tilbagelagte Vej

bør maales efter de passerede Milepæle.

Sagens mægtigste og mest veltalende

politiske Modstandere har efterhaanden

varsomt flyttet sig bort fra Venstres over

til Højres Standpunkt. Der er ikke fore-

gaaet en Revolution. Bevægelsen er Re-

sultatet af dybt rodfæstede nationale

Stemninger og Strømninger, der næsten

umærkeligt har bredt sig ud over Landet,

samtidig med at en hidsig og højrøstet

Meningskamp har vedligeholdt Forestil-

lingen om en uoverstigelig Kløft mellem

Forsvarets Venner og Modstandere.

Chr. Berg var en Fjende af Fæstnings-
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Provisoriet, men han tilbød ved flere

Lejligheder sin Medvirkning til Ordnin-

gen af et nationalt Forsvar paa lovlig

Grund. Frede Bojsen gik et Skridt vi-

dere paa samme Vej og var villig til at

fortsætte. J. C. Christensen og Anders

Nielsen har i de senere Aar manøvreret

sig saa langt til højre fra deres oprinde-

lige Standpunkt i Forsvarssagen, at de

jævnligt betegnes som „Forrædere" af

fordums Meningsfæller. Hørup gik efter

sin i mange Aar fortsatte „Hvad kan

det nytte- Politik", .straks efter at han var

bleven ansvarlig Minister, med til en ny

Kanon-Bevilling paa 5 Mill. Kr. og af-

lagde derved de klareste V^idnesbj'rd om
sm Villighed til paa Forsvarets Omraade
at fravige gamle Standpunkter. Og se-

nest har Neergaard gjort et endnu videre

førende Skridt i samme Retning. Men
Fortidens lysende Forbilleder fra Ven-

stres forskellige Lejre: Berg, Hørup,

Bojsen, J. C. Christensen, Anders Niel-

sen m. ti. har lettet ham Overgangen.

Denne var forberedt af Venstres egne

højt betroede Tillidsmænd. Og de hid-

sige Angreb, der fra enkelte Sider rejses

mod Neergaards Forsvarsplan. bunder

— hvis de er ærligt mente i den

Misforstaaelse, at Neergaard har udført

et for alle interesserede Parter over-

raskende Bukkespring bort fra Venstres

gamle Standpunkter. Sandheden er den,

at Neergaard er gaaet over den Bro,

som Venstres Førere i Forvejen havde

bygget. Bliver det engang de Radikales

og Socialdemokraternes Tur at komme
til Roret, vil de berede deres \'enner til

venstre lignende Skuffelser. Den røde

Kulør blegner under Medgang.

Haabløse Skecrier.

Mange, særlig af den ældre Type, af

vore Medborgere rj'ster paa Hovedet,

naar de hører Nutidens unge Mænd og

Kvinder tale om Værnepligten og vort

militære Forsvar. Det synes, som om
Alvor og Ansvarsfølelse er bleven afløst

af en pinlig Ligegyldighed og en trøstes-

løs Mangel paa Respekt for gamle Ide-

aler. Haanlige Angreb paa hele vort

Krigsvæsen i den røde Del af vor Presse

bidrager lil at nære Forestillingen om en

national Dekadance. Og det Suk: „Hvad

skal Enden blive?" høres i mange paa

vort Folks Fremtids Vegne bekymrede

Hjem. Men disse Indtryk vidner om et

overfladisk Kendskab til Menneskenatur.

\^i har haft en meget lang Fredsperiode,

der har afsat sine Mærker. Dersom For-

svarsviljen og Tapperheden under alvor-

lige Forhold blev stillet paa Prøve, vilde

F'olkets bedste Egenskaber øjeblikkelig

blive vækkede til nyt Liv. National-

følelsen har dybe Rødder, langt dybere

end de fleste tror.

Da Krigen mellem Frankrig og Tj'sk-

land i 1870 blev erklæret, var Forfatteren af

dette Indlæg Medlem af en engelsk-fransk

Klub i Manchester. T\^skerne havde

samlet sig i en anden Forening. Der

tandtes i begge Lejre mange Sønner af

rige Familier. Og naar man hørte de

blaserede unge Mænd tale om de Spørgs-

maal, der interesserede dem, modtog man
det Indtryk, at de var aldeles blottede

for alvorligt Tankestof. Samtalen drejede

sig om Heste, Hunde, Kvinder, Varietéer,

Kortspil og Væddeløb. Karaktermærket

var: Haabløse Slægter.

Men Krigserklæringen forandrede som
ved et Trylleslag disse unge Mænds hele

Tilværelse. Den ægte Følelse for Fædre-

landet brød frem med uimodstaaelig Magt.

Der kom Glans i de matte øjne. Og
fra hver Lejr drog begejstrede Skarer

hjem for at melde sig til Deltagelse i

Kampen for de gamle Idealer. Denne

Erfaring virkede paa mange Pessimister

som en Aabenbaring. Inderst inde fandtes
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der hos disse unge Mænd et skjult, men

ægte Adelsmærke. Og vor danske Ung-

dom vilde under lignende Forhold aaben-

bare de samme Egenskaber.

Men vi gaar tilbage til den foreliggende

Situation.

/. C. Christensen.

Nogle af vore Politikere paastaar, at

J. C. Christensen i alt, hvad han fore-

tager sig i P'orsvarssagen, i første Række
sørger for at fremme sine egne person-

lige Formaal og at styrke sin egen Magt-

stilling. Andre ser i ham den forsigtige

Fører, der med sit nøje Kendskab til

Folkekarakteren lempeligt og i Bølgebaner

manøvrerer sig frem til Maalet. Ifølge

denne Opfattelse taler han kun „uldent"

for at undgaa en for selve P'orsvarssagen

skadelig Splittelse af sine Tropper. Skønnet

over J. C. Christensens Taktik vil forme

sig efter den Grad af Tillid eller Mistillid,

man nærer til hans Karakter. Sikkert er

det, at den senere Tids Begivenheder

ikke har styrket hans Anseelse. Der er

nu færre end før, der tror paa ham. Og
hans Udtalelser under Rigsdagens første

Behandling af Neergaards Forsvarsplan

har ikke kastet et klart Lys over hans

Handlemotiver. Man faar af hans For-

klaringer ved denne som ved tidligere

Lejligheder Indtrykket af en Mand, der

i kritiske Situationer varsomt og med et

fint udviklet politisk Partiinstinkt holder

én — helst flere Udgange aabne til en

Bagtrappe, hvis Trin fører op ad.

Neergaard.

Konseilspræsident Neergaard staar som
Situationens Mand. Det er længe siden,

at vi i dansk Politik har hørt en saa

aaben og mandig Erkendelse af en for-

andret Opfattelse. Har Neergaard ved

andre Lejligheder manglet den fornødne

Fasthed, saa har han ved Forelæggelsen

af sin Forsvarsplan skaffet sig selv og

sine Venner Oprejsning.

Gladstone forbavsede en Gang sin Sam-
tid paa lignende Maade. Og over for de

Angreb, man rettede paa ham, gav han

det korte Svar: „Mine Herrer, der er

Forskel paa at tale som Fører for Oppo-

sitionen og at handle som ansvarlig Chef

for Landets Regering."

Vi har længe vidst, at Neergaard med
Hensyn til Kundskaber og Dannelse stod

et Trin højere end mange andre af Rigs-

dagens Medlemmer. Der knytter sig nu

til hans Navn en varig Anseelse blandt

Danmarks Politikere.

Planen.

Hvad selve Planen angaar, saa vil det

sikkert fra mange Sider beklages, at For-

svaret af Jylland og Fyn paa Forhaand

er opgivet. Netop i disse Landsdele har

Befolkningen været mindst trykket af

Hoveritjeneste. Vi finder der endnu den

Dag i Dag den sejgeste Udholdenhed og

de rankeste Rygge. Set fra et ensidigt

militært Synspunkt kan den sjællandske

Taktik maaske fonsvares. Bedømt som

et nationalt Anliggende og med Fremtids-

udviklingen for øje er Opgivelsen af

Jyllands og Fyens Forsvar absolut for-

kastelig. Fejlgreb af denne Art kan faa

skæbnesvangre Følger.

Det er rigtigt, at Forsvaret maa ordnes

med Krigen for øje. Men Nutidens Krige

er af kort, og Fredsperioderne af lang

Varighed. Vi har i henved 50 Aar ikke

ført Krig, og der kan gaa flere Slægtled,

inden vi atter oplever et Fredsbrud. Det

Spørgsmaal: Hvilken Indflydelse vil

den projekterede Forsvarsordning udøve

paa Befolkningen frem over i Tiden.? er

et Spørgsmaal af den alvorligste Art. I

vort lille Land bør vi ikke fordømme

flere af vore vigtigste Provinser til lokal

Uvirksomhed. Uden selvstændige, lokale,
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militære Opgaver svækkes og dør Inter-

essen for Forsvaret i de paagældende

Landsdele.

Et andet Spørgsmaal af stor Række-

vidde er Demokratiseringen af hele vort

Forsvårsvæsen. Den militære Kasteaand

er der i vort lille Samfund ingen Brug

for. Den gør kun Skade. Naar man
ser, hvorledes Officerer, Underofficerer og

Menige i Schweitz uden for øvelses-

timerne omgaas tvangløst som et frit

Lands ligestillede Borgere, har man det

Maal, vi Danske bør tilstræbe.

Endelig er der et vigtigt Hensyn at

varetage. Vi bør i Fredstid nøjes med
det mindst mulige Antal af tjeneste-

gørende Befalingsmænd og Menige og
til Gengæld lønne dem bedre end hidtil.

—oSOe®«

MINISTERIET NEERGAARDS FORSVARSLOVE
Af Generalmajor \'. H. O. MADSEN.

MED stedse stigende Spænding har det

danske Folk imødeset de af Konseils-

præsident og Forsvarsminister Neergaard be-

budede Love om Ordningen af Landets For-

svarsvæsen. Denne Spænding gav sig Luft

paa forskellig Maadc under de Festligheder,

hvormed man her i Landet feirede Mindet

orn den seirrige Kamp paa Kjøbenhavns

Volde for 350 Aar siden, da Bevarelsen af

Rigets Selvstændighed blev Kampens Løn.

Forelæggelsen for Folketinget af Forsvars-

lovene Dagen efter Festen giorde den 1 3te

Februar til en Mærkedag i dansk Politiks

Historie. Fra alle Partiers Side blev For-

svarsministerens Indledningstale opfattet som

en Begivenhed.

Det var vel ikke lykkedes ved Forsvars-

kommissionens mangeaarige Virksomhed at

naa til Samstemning om et saadant Forslag,

at dette kunde ventes gennemført i Rigs-

dagen ; men da dog 1 6 af Kommissionens

19 stemmeberettigede Medlemmer vare enige

om den Grundtanke, at der burde iilveie-

bringes et virkeligt Forsvar for vor Neutra-

litet, var det en Opgave for Ministeriet at

søge en Løsning, som den ansaa for gen-

nemførlig i begge Rigsdagens Ting.

Konseilspræsident og Forsvarsminister Neer-

gaard erklærede ved F'orelæggelsen af Lov-

forslagene om Forsvarets Ordning, at Rege-

ringen i Overensstemmelse med hele Folket

havde den Opfattelse , at Landets absolute

Neutralitet burde hævdes. Danmark vil ikke

ind i nogen Alliancepolitik, men vil sætte

alt ind paa at bevare Freden og holde os

udenfor Magternes Stridigheder. For at Neu-

traliteten overhovedet kan ventes respekteret,

maa den imidlertid forsvares, ogsaa herom er

Regeringen enig med Kommissionens 1 6 Med-

lemmer. Kan en Stormagt benytte vort

Territorium under en Krig, ere vi udsatte

for at se vor Selvstændighed tilintetgjort,

medens vi ved et i Tide forberedt Forsvar

have Mulighed for, at vor Neutralitet bliver

respekteret, „vel at mærke, hvis man kan

vente en nævneværdig Modstand og ikke

har nogen Udsigt til at brj'de denne Mod-

stand med eet Slag."

Napoleon den Førstes Udtalelser vise, hvad

man ellers kan vente sig. I Mémoires de

Napoleon Bonaparte par lui-méme, Paris 1 834,

1 Vol, læser man (Side 186):

,Hvad er egentlig Neutralitet: Ikke andet

end en Formsag. Under politiske Forvik-

linger er Statens Tarv den eneste Rettesnor

for Regeringernes Handlemaade, og Intet kan

veie op derimod ; en neutral Magt er enten

en skjult Fjende, en Egoist eller en Kujon,
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som vil se Tiden an for at tage sit Parti

;

den, som ikke er for mig, er imod mig; de

neutrale Magter ere altid uheldbringende for

den ene eller den anden af de to Mod-

standere, som ere i Kamp med hinanden.

Det vilde derfor være Vanvid at tage det

mindste Hensyn til dem, hvoraf Følgen kun

vilde blive, at de drog al Profitten af Krigen.

Saadanne neutrale Magter lader man derfor

kun i Fred, naar man ikke er i Stand til

at naa dem, eller naar man ikke har Brug

for deres Stridskræfter eller deres Terri-

torium."

Dette Princip hyldede Napoleon ogsaa i

Praxis; da Venedigs Gesandter i 1796 beraabte

sig paa deres Neutralitet for at blive forskaanede

for at gøre fælles Sag med Franskmændene

imod Østerrig, svarede Napoleon dem

:

„De vil have, at man skal respektere

Dem, og De kan ikke engang forsvare Dem
selv ! Indser De da ikke, at De derved er

hjemfaldne til den Første den Bedste? Jeg

er nu istand til at komme min Modstander

i Forkjøbet; jeg benytter mig af denne Fordel,

og jeg haaber, at De vil tage godt imod

mine Franskmænd."

Det er saaledes en folkeretlig Pligt for

ethvert Land, selv det mindste, at forsvare

sin Neutralitet saa kraftigt, som det evner

det. Et Land, som forsømmer denne Pligt,

bliver en Fare for sine Omgivelser og kan

derfor ikke vente, at de øvrige Stater vil

have Interesse i, at dets Selvstændighed be-

vares. Denne Opfattelse er den klare og

utvetydige Forudsætning for alle folkeretlige

Vedtægter angaaende neutrale Staters Rettig-

heder og Pligter, og den deles af alle vore

Udenrigsministre efter Systemskiftet. Saa-

ledes erklærede Udenrigsminister Deuntzer i

1902, at det vilde være et klart Brud paa

vor Neutralitet, dersom man „nøies med en

rent formel Modstand", men paa Grund af

den fremmede Stats militære Overlegenhed

ansaa sig som ude af Stand til at modsætte

sig Neutralitetskrænkelsen med Magt.

Dette er ogsaa i fuld Overensstemmelse med

de andre smaa neutrale Landes Optræden.

I Belgien, Sveits, Holland, Norge, Sverig —
overalt ser man, at Udgifterne til Militær-

væsnet ere stegne betydeligt, og at der er an-

vendt store extraordinære Udgifter til Støtte-

punkter for Hær og Flaade, uagtet ingen af

disse Stater ønsker andet end at bevare sin

Neutralitet. Denne Udvikling af Neutralitets-

forsvaret har i de nævnte Lande ikke været

noget Partiformaal, men er fremmet af alle

Partier, enten de hørte til Venstre eller Højre.

Hvor stor Betydning man end tillægger Vold-

giftstraktater o. desl., afhænger nemlig Fre-

dens og Neutralitetens Bevarelse væsentlig

af „et vel ordnet Forsvar". Vor Fred og

Selvstændighed kan blive afhængig af, hvad

vi i Fredens Dage har ofret paa vort Neu-

tralitetsværn. I det afgørende Øjeblik vil

man spørge, om dette er indrettet saaledes,

at det vil være forbundet med nogen virke-

lig Risiko at bryde det — ellers maa man

„til sin Beklagelse" selv overtage vedkom-

mende Lands Forsvar og lægge Beslag paa

dets Hjælpekilder for at hindre Modstanderen

i at gøre det.

Ingen anden lille Stat er saa truet som

Danmark under en europæisk Krig, idet vi

er udsatte for, at vort Territorium kunde

blive benyttet, saa at vor Neutralitet blev

brudt. Dette maa vi af al Magt søge at

forhindre. Navnlig er Sjælland med Kjøben-

havn udsat for Overgreb, da Hovedstaden

kunde blive „Basis" for en af de kæmpende

Magter. Ved et Angreb paa Sjælland og

Kjøbenhavn vilde en Stormagt kunne gøre

sig Haab om at opnaa Raadighed over vort

Lands Hjælpekilder.

Denne Betragtning er ingenlunde ny. For

over 50 Aar siden hedder det i Motiverne

til Lovforslaget af 1858: „Faren for Hoved-

staden og Øerne er nu større end nogen-

sinde. Hovedstadens Fald, denne for det

danske Monarki saa skæbnesvangre Even-

tualitet, maa Nationen føle sig bydende op-
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fordret til ved hensigtsmæssige Foranstalt-

ninger i rette Tid at forebygge."

Sikringen af Hovedstaden er saaledes ikke

rettet mod nogen bestemt Modstander. Den-

gang som nu kunde Tyskland, Frankrig,

Rusland og England under en Krig have

Interesse af midlertidig at være Herre i vore

Farvande.

De 1 6 Medlemmer af Forsvarskommis-

sionen ere enige i af Hensyn til denne F-^are

at samle Hovedmassen af Forsvarsstyrken

paa Sjælland, at styrke Kjøbenhavns Søbe-

fæstning og at søge Forbindelsen mellem

Sjælland og Lolland-Falster opretholdt ved

faste Anlæg. Fremdeles onske de at udvide

Mine- og Torpedoforsvaret betydeligt.

Til disse Grundsynspunkter slutter ogsaa

Regeringen sig, og man kan kun billige

ethvert Skridt, der forbedrer vore Forsvars-

forhold i disse Retninger.

Det levende Værn søges styrket ved de

nye Lovforslag.

For Hærens Vedkommende skal der aarlig

uddannes 2300 Md. mere end nu. Linie-

batailloncrne blive dog desværre ikke flere

end hidtil (31), men Reserven forøges fra

13 til 21 Batailloner, som forsynes med

yngre Mandskab, idet Værnepligtsalderen

foreslaas nedsat fra 22. til 20. Aar.

Vintetstyrken indskrænkes fra 8 til 2

Maaneder for 1500 Md.

De økonomiske Hensyn have overalt gjort

sig stærkt gældende. Saaledes er Musikken

strøget, undtagen for Gardens Vedkommende.

Og vort Rytteri, der i Forveien var svagt,

er yderligere formindsket med 1 Regiment.

Fæstningsartilleriet er omdannet til et Kyst-

artilleriregiment, og Feltartilleriet er foreslaaet

indskrænket til ialt 80 Kanoner (i 4-Kanons-

batterier), saa at vi i Henseende til Felt-

artilleri og til Rytteri komme til at indtage

en særlig Stilling i Europa.

De Jydsk- fynske Reservebatailloner faa

derimod stærkere Rammer end nu, og Re-

servebataillonernes Brugbarhed forøges der-

ved, at deres faste Befalingspersonale faar

indtil 30 Dages Øvelse aarlig og under visse

Omstændigheder yngre Mandskab.

Paa Sjælland skal der garnisonere 23

Liniebatailloner og 1 3 Reservebatailloner Fod-

folk, og de af disse Batailloner, som skulde

have Mandskab fra Jylland og Fyen, ville

kunne optage Mandskab fra Sjælland, naar

Forbindelsen mellem Landsdelene afbrydes.

Til Forsvar af Jylland-Fyen skal der an-

vendes 8 Linie- og 8 Reservebatailloner.

Mobiliseringen paa Sjælland skal lettes ved

at benytte flere nye Garnisonssteder, nemlig

Slagelse, Ringsted, Vordingborg, Holbæk og

Hillerød.

I Jylland— Fyen vil der komme Garnison

i Aarhus, Randers, Viborg, Aalborg og

Odense, medens Fredericia og Nyborg op-

gives som Garnisonsbyer.

Af særlige Bestemmelser fremhæves føl-

gende:

For at blive Sergent skal man have gen-

nemgaaet en for hvert Vaaben fælles Under-

officersskole.

Ældre Underofficerer kunne blive faste

Officerer i Reserven eller Intendanter.

Ingen kan blive fast Officer, før han har

tjent i 1 Aar som Kornet, o: en ny ind-

ført Underofficersgrad mellem Sergent og

Oversergent.

Sekondløjtnantsstillingen ophæves, idet

ingen Kornet kan blive Sekondløjtnant, eller,

som det fremtidig skal kaldes. Underløjtnant

før ved Mobilisering eller Krig.

Flaaden skal have 4 Kystforsvarsskibe

paa 3500—4000 Tons (man havde her

haabet paa nogen Forøgelse af F"lertal!ets

Forslag), endvidere 20 moderne Torpedobaade

og 6 Undervandsbaade. Til dette Materiel og

til Søminer stilles til Raadighed 8,700,000

Kr. Nybygnings- og Udrustningskonto for-

øges og Rammerne udvides. En fast hvervet

Mandskabsstamme indføres til Støtte for

Krigsberedskabet. Ogsaa i Flaaden kunne

Underofficerer avancere op i Løjtnantsgraden.
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I Sammenligning med de nuværende For-

hold betegner disse Forslag gennemgaaende

Forbedring, om man end ikke har naaet saa

vidt, som Hæren og Marinen ønskede.

Til Søbefastningen ved Kjøbenhavn er der

paaregnet anvendt 11 Millioner Kr., idet det

nuværende Forsvar ikke kan skærme Byen.

Der skal herfor opnaaes en Forbedring af

Bestykningen og navnlig af det svære Kaste-

skyts, Haubitserne.

Der skal anlægges et Fort paa Saltholms-

flak og Batterier paa Saltholm, ved Dragør,

Raagaard og Kongelunden. Efter den nye

Ordning skal der altid være tilstede paa Sø-

befæstningen en Styrke af mindst <S00 Mand.

Fremdeles foreslaas anlagt Kyst-Batterier

ved Issefjord, samt Fortanlæg paa Masnedø

og paa de vigtigste Funkter ved Smaalands-

farvandet mellem Sjælland og Lolland-Falster

for at faa et Tilholdssted for Flaaden og

Dækning for en Del af Sjællands Kyster.

Endvidere skal der anlægges et Fort ved

Strandmøllen og et ved Mosede samt foretages

en Forstærkning af Avedørebatteriet.

Disse Kystanlæg koste 6,600,000 Kr.

Endelig skal Kjøbenhavn sikres mod Over-

rumpling fra Landsiden ved en Række nye

fremskudte Værker fra Vedbæk til Vejleaa.

Naar de nye faste Værker er fuldførte i

Løbet af 8— 10 Aar, foreslaas den nuvæ-

rende Landbefæstning nedlagt.

Regeringen anser den for i høj Grad

ufuldkommen. Den beskytter ikke mod

Overrumpling, idet den bl. a. efter Regerin-

gens Formening først, naar det er for silde,

kan sæltes i virkelig Forsvarsstand. Den

er indeklemt af Huse og Haver ; endvidere

ere store Kvarterer voxede ud imod den, saa

at den ikke skærmer Byen mod Beskydning

fra Landsiden.

Selvfølgelig bør Kjøbenhavn som Landets

vigtigste Punkt og Hærens Hovedbasis for-

svares ogsaa fra Landsiden, men en virkelig

permanent Befæstning vilde efter Regeringens

Mening blive for dyr.

Vi maa nøjes med at sikre Mobiliseringen

ved at skærme Byen mod Overrumpling fra

Landsiden; men denne Opgave maa ogsaa

nødvendig løses, hvis der overhovedet skal

præsteres noget Neutralitetsforsvar, ellers kan

Hæren ikke træde i Virksomhed.

Det er Konseilspræsidentens bestemte

Overbevisning, at Mobiliseringen ikke vil

kunne blive tilstrækkelig sikret, medmindre

der i passende Afstand fra Kjøbenhavn læg-

ges en Række forberedte fremskudte Stillin-

ger, der kan yde Beskyttelse mod Overrump-

ling. Disse skal lægges i en Linie paa ca.

4^4 Mils Længde fra Vejleaaens Udløb

over Ledøie, Søndersø, Furesø og Vedbæk.

Bekostningen ved Anlægene er 10^2 Mill.

Kr., og Udgiften hertil saa vel som 1 ^^
Mill. Kr. til Demarkationsservitutter, tænkes

indvunden ved Salg af Citadellet, Militær-

etatens Grunde ved Vester Fælledvej, Valby

Fælled, Kristianshavns Vold samt ved Op-

hævelsen af Demarkationsservitutterne paa

Amager.

Disse fremskudte Stillinger betegner F'or-

svarsministeren som en Række Anlæg af

væsentlig felt-fortifikatorisk Art, som paa de

mest udsatte Punkter, nemlig ved Adgangs-

vejene til Hovedstaden, støttes ved stærkere

Værker. Om de foreslaaede Anlæg bemær-

ker Ministeren

:

„Jeg maa ogsaa af den Grund anse disse

Anlæg for nødvendige, at vor Forsvarsord-

ning uden dem ikke overfor Udlandet vil

kunne fremtræde som et til alle Sider be-

tryggende Xeutralitetsværn, og saavel Uden-

rigsministeren som jeg maa efter vort Kend-

skab til de herhen hørende Forhold hævde,

at de er Betingelsen for, at vor Stilling af

alle Magter kan blive opfattet som det, den

er: i Sandhed neutral og uden Heldning til

nogen Side."

Undtager man Udgifterne til de frem-

skudte forberedte Stillinger ved København,

som skulle afholdes af det særlige Fond, vil

det nye Forslag ialt medføre en samlet Ud-
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gift af 3 1 '/g Million Kr. engang for alle.

Efter de nuværende Lønninger bliver dun

aarlige Udgift til Hæren forøget med 565,000

Kr, ; for Flaadens Vedkommende stiger den

aarlige Udgift med 1,250,000 Kr. Det er

Hensigten, al den forhøjede finansielle Byrde

væsentlig skal bæres af den velstillede Del

af Befolkningen.

Den nuværende Landbcfæstning har jo

bestandig været Forsvarssagens Smertens-

barn, don evindelige Kilde til Splid paa

Grund af den Maade, hvorpaa den er bleven

til. Man er ikke bleven træt af at omtale

de forskellige Mangler, der klæber ved den,

ligesom ved Søbefæstningen, hvis væsentlig-

ste Bestanddele have den samme provisoriske

Oprindelse som Landbefæstningen. Men,

medens Regeringsforslaget tager den nuvæ-

rende Søbefæstning som noget givet, der

søges suppleret saa godt man mener at evne

det, stiller man sig anderledes overfor Land-

befæstningen, idet man ser ganske bort fra

alt, hvad der her foreligger, og forcslaar ind-

rettet nye Værker i storre Afstand fra Byen

uden at tage noget Hensyn til den Fordel,

man kunde drage af de ældre Anlæg.

Dette synes vanskeligt at forslaa. Da disse

gamle Befæstningsanlæg nu engang forefin-

des, skulde det synes naturligere — og

mere økonomisk — at drage saa megen

Nytte som muligt af dem i Forsvarets Tje-

neste, ligesom man naturligvis gør det med

de forskellige Terrainformationer, der fore-

findes.

Ved at anvende det Beløb, der er fore-

slaaet til Hovedstadens Sikring fra Land-

siden, til en saadan Supplering, vilde man

utvivlsomt kunne naa en fuldt betryggende

Ordning af Forsvarets Støttepunkter paa

denne Side, medens man ellers har vanske-

ligt ved at tænke sig, hvorledes man med

de omhandlede Pengebeløb , anvendte paa

bar Bund, skulde kunne naa til den samme

Sikkerhed mod Overrumpling, som f. Eks.

den lange sammenhængende Enceinte nu

vilde kunne yde for hele den ene Halvdel

af Kjøbenhavns Omkreds. F^et er utvivlsomt

en stor Fejl, at der ikke er tilvejebragt De-

markationsservitutter ved den nuværende

Landbefæstning, hvoraf Følgen har været

den af Forsvarsministeren paaklagede Ulempe

fremkaldt ved den stigende Bebyggelse tæt

ind paa Værkerne. Denne Mangel, som

hidrører fra Maaden, hvorpaa Befæstningen

er bleven til, har længe været paapeget; en

Del af Ansvaret herfor paahviler dog Forsvars-

kommissionen, der vidste, hvorledes Forhol-

dene udviklede sig, fordi der ikke blev truf-

fet Forholdsregler. Bliver der til de 7 Aar,

der ere gaaede siden Forsvarskommissionens

Nedsættelse, yderligere føjet 10 Aar, inden

Regeringens Forslag er gennemført, vil na-

turligvis de omhandlede Værker i dette

lange Tidsrum blive bestandig mere inde-

klemt mellem Huse og Haver, naar der ikke

træffes Foranstaltninger til Bevarelse af disse

kostbare Anlægs Værdi for Forsvaret. De

af disse Anlæg, som endnu kunde være at

Værdi for Forsvaret, burde imidlertid beva-

res mod denne Fare — ogsaa af økono-

miske Hensyn.

Overhovedet er det en af de betænkeligste

Sider ved det nye F'orslag, at der er paa-

regnet saa lang Tid til dets Gennemførelse.

Forholdene i Europa er dog saa truende, at

der kan være stor Fare for, at den af Re-

geringen ønskede Sikring afKjøbenhavn ikke

er opnaaet, før vor Neutralitet bliver truet.

Netop da Regeringen fremhæver Utilstrække-

lighed af den nuværende Sikring af Hoved-

staden, skulde det synes paakrævet, at man

ikke tøvede med at afhjælpe denne Mangel.

Naar Udgifterne til Hovedstadens Sikring

dog ere uundgaaelige, kunde man lige saa

godt springe i det som krybe deri; under

den nuværende arbejdsløse Tid vilde der

herved opnaas Beskæftigelse af mange, som

savne Arbejde.
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Det er udtrykkelig fremhævet i Bemærk-

ningerne til Lovforslaget, at Generalstaben

har haft Assistance fra speciel sagkyndig

Side ved Udarbejdelse af Forslagene vedrø-

rende Søbefæstningen. Derved falder An-

svaret for Hensigtsmæssigheden af disse For-

anstaltninger paa rette Sted, indenfor det

reducerede Pengebeløb, som Regeringen har

anvist. Med Hensyn til Forslagene vedrø-

rende Sikringen af Hovedstaden fra Land-

siden, findes der derimod ingen tilsvarende

Oplysning.

Man maa derfor forudsætte, at de her

omhandlede Anlæg ville blive bearbejdede i

Enkeltheder, naar Generalstaben senere er

bleven suppleret med specielt Sagkyndige

paa det vanskelige Omraade, der omfatter

Indretningen af og Kampen fra faste Støtte-

punkter, og det tør derfor forudsættes, at

der paa adskillige Punkter vil ske Foran-

dringer, naar Lovgivningsmagten, som det

maa haabes, har tiltraadt Tanken om den

foreslaaede Ordning af vort Lands Forsvar.

Det er, som anført, umiskjendeligt, at der

overalt ved Udarbejdelsen af Lovforslaget er

tilstræbt den størst mulige Økonomi. Dette

er moaske mest iøjnefaldende for mange ved

Afskaffelsen af Militærmusikken, en Reform,

der dog sikkert vil møde en Del Modstand

hos Publikum. Under Arbejdet paa at holde

Udgiften saa langt nede som muligt, har

man paa mange Punkter dog utvivlsomt

været altfor sparsommelig. Enkelte af disse

Punkter har jeg antydet ovenfor. Men jeg

kan ikke undlade at pege paa et Omraade,

hvor der ikke synes at være gjort Krav paa

en Forbedring af de nuværende Forhold,

uagtet en saadan i høj Grad maa paakræves

og ogsaa vilde være i fuld Overensstemmelse

med Venstres gamle Opfattelse. Jeg sigter

til Fodfolkets Ammunition, hvis snarlige Om-

bytning med fuldt tidssvarende er uafviselig

nødvendig. Vort Fodfolksgevær er nu 20

Aar gammelt, og kun, naar der gives det

nye, moderne Patroner, vil det kunne komme

nogenlunde paa Højde med Udlandets Be-

væbning i Nutiden, medens vi ellers ville staa

lige saa langt tilbage for Udlandet, som da

vi i 1889 afløste Remingtonriflen. Et tysk

eller et fransk Kompagni kan paa Grund af

deres bedre Ammunition under iøvrigt lige

Forhold paaregne 2 til 3 Gange saa stor

Virkning som et dansk; denne Underlegen-

heden i Bevæbningen af det danske Fodfolk

maa i Overensstemmelse med det nuværende

Regeringspartis Traditioner snarest, afhjælpes

ved Tilvejebringelse af den nye Ammunition,

som man allerede har kjendt i over 4 Aar,

og som vilde kunne indføres, saa snart der

raades over de fornødne Pengemidler.

Medens der saaledes i Henhold til Enkelt-

hederne utvivlsomt vilde være Anledning til

at fremsætte mange Anker over de omhand-

lede Lovforslag (svage Rammer, forringet Ud-

dannelse af Feltartilleriet), har Forsvarssagens

Venner med stor Glæde modtaget de Principer,

hvorfra Konsejlspræsidenten er gaaet ud ved

Fremsættelsen af Forsvarslovene. Hans Ud-

talelser herom og om det almindelige Grund-

lag, hvorpaa disse Love hvile, vare saaly-

dende:

„Forsvarsvillien er Villien til Livet, har

man ikke denne, saa har man ikke den rette

Tro paa Livet. Denne Sandhed er miskendt

af mange i vort Land, og man er ivrig i at

fralægge sig, at det er et Existensforsvar,

man paatænker. Der kan ikke drages nogen

Grændse mellem Existensforsvar og Neutrali-

tetsforsvar. Der er ikke det Land, ikke det

Parti i Verden, som ikke ogsaa vil forsvare

deres Lands Existens, thi den nationale Exi-

stens maa ethvert Folk værne. Herom vil

der heller næppe her være nogen virkelig

Uenighed mellem Partierne. Selvfølgelig har

vi for længst forsaget alle Stormagtsdrømme,

men os selv vil vi dog blive ved at være,

det kan vi godt være bekendt at sige til os

selv og til hele Verden."

I Overensstemmelse med den foregaaende

Forsvarsminister erklærer han :
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„Kan det blive billigere, uden at Forsvar-

ligheden tager Skade, saa er det godt, men

forsvarligt skal det være."

Og de mange fra Fortiden hidrørende

Slagord skød han tilside ved at bemærke:

„Man kan ogsaa drive Afguderi med

gamle Udtalelser."

Størst Opmærksomhed vakte han ved den

selvfølgelige Udtalelse

:

„Det kan dog ikke være en Forpligtelse

for en Politiker, at han ikke maa blive

klogere, heller ikke, at han ikke maa sige

det. Den Politiker, der siger saaledes, skal

De vende Dem imod, for han er en sam-

vittighedsløs Mand. Om Forsvaret bliver

lidt dyrere eller lidl billigere, er ikke noget

Principspørgsmaal, det maa rette sig efter de

skiltende Tider og Forhold."

Og Betydningen af den Ansvarsfølelse,

som følger med Ledelsen af Rigets Anlig-

gender, fremhævede han i følgende Ord:

„Men paa den Plads, hvor jeg har staaet

de sidste Maaneder, er det hele blevet mig

mere klart; et velordnet Forsvar ser jeg som

en absolut Betingelse for vort Lands Exi-

stens. Jeg ser, at Kjøbenhavns Beskyttelse

ogsaa fra Landsiden er nødvendig, hvis

Danmark skal staa som neutral Stat og blive

anerkendt som saadan. Dette har Regeringen

fundet Anledning til at sige rent ud."

Det maa paa Grund af disse Udtalelser

haabes, at vor militære Ordning ikke vil

blive en saadan, at den med rette kan frem-

kalde en Kritik som den, der findes i det

tyske Generalstabsværk over Krigen 1864,

hvori det hedder om vor Forberedelse før

denne Krig: „Krigsforberedelserne lade ikke

erkende en Udfoldning af Kraft, som stod

Forhold til Faren. De smaa Pengemidler

som kunde opnaas af Folkerepræsentationen

forslog ikke engang til at bringe Befæst

ningerne i en tilfredsstillende Forsvarsstand

De ufuldkomne Mobiiiseringsforanstaltninger

vare selv da ikke retfærdiggjorte, hvis man gik

ud fra den Antagelse, at Danmark vilde have

det i sin Haand efter eget Tykke at bestemme

Øjeblikket for Operationernes Begyndelse.'"

Og fremdeles

:

„Befæstningerne vare ufuldendte og for en

Del kun utilstrækkeligt forsynede med Skyts

;

Bygningen af Underbringelsesrum for Trop-

perne havde kun i ringe Grad kunnet frem-

mes. Ogsaa manglede det paa tilstrækkelige

Forbindelser udenfor Stillingen."

Kndelig:

„Bombesikre Rum maatte være absolut

nødvendige, naar man i længere Tid og med

forholdsvis smaa Kræfter skulde holde sig

mod en overlegen Fjende."

Fortidens Erfaringer bør ikke være spildte.

Den nuværende Konseilspræsident og For-

svarsminister har med Rette høstet megen

Anerkjendelse fra Forsvarssagens Venner for

den aabne Maade, hvorpaa han har hævdet

Berettigelsen, ja Forpligtelsen for en styrende

Statsmand til at se bort fra saadanne Slag-

ord, som ere blevne til under væsentlig an-

dre Omstændigheder end de nuværende, og

som kun kunne gøre Skade, naar de fast-

holdes, uagtet Forholdene have forandret sig,

og nye Oplysninger ere indhentede. De For-

slag, han paa Regeringens Vegne har frem-

sat i Rigsdagen, aabne utvivlsomt en Udvej.

Maatte de som et godt Forhandlingsgrundlag

samle alle forsvarsvenlige Elementer i Tingene

om en Ordning, der tillidsfuldt erkendes

brugbar af de Førere, som i Krigstid skulle

bære Ansvaret for Ledelsen af Landets Søn-

ner under Kampen for Danmark. Hertil maa

alle Forsvarsvenner ønske Konsejlspræsidenten

Held. — Gid det blot maatte lykkes snart,

og gid vor Forsvarsordning maatte blive

gennemført saa hurtigt, at ikke Faren næste

Gang atter skal mode os uforberedte!
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STUDENTERNE OG STORMEN PAA KØBENHAVN
DEN 11. FEBRUAR 1659

Ved Mindefesten i Studenterforeningen.

Af Prof., Dr. ViLH. ANDERSEN.

I.

FOR en Slægt, der ikke har været sam-

tidig med store Begivenheder, kan det

falde hel vanskeligt at gribe det, som det

egenlig kommer an paa, Livet i den histo-

riske Oplevelse. Det er ofte de smaa Træk,

der taler tydeligst.

Husker De fra Bjørnsons „Over Evne"

den Virkning, det gør, da den lille Kirke-

klokke ringer efter Skreddet? Som en Fugl,

der pipper efter Uvejret — Lyden af Livet,

der overlever Døden. Som et saadant Livs-

tegn virkede Københavns Kirkeklokker for

250 Aar siden.

I de mest levende Vidnesbyrd fra Sam-

tiden*) de Dagbøger, der er ført under Be-

lejringen af Præsterne Hiøring og Wallens-

beck, fremhæves udtrykkeligt, hvor lifligt det

var at hore Klokkerne igen, som hidtil kun

havde ringet til Allarm. Ikke blot om Mor-

genen den 11. Februar 1659, efter at Stormen

var afslaaet, da der skødes Glædessalver fra

Volden og alle Byens Kirkeklokker ringede,

men den Aften den 31. Oktober 1658, da

den hollandske Flaade var kommen. Nu
slog Klokken ni, skriver Wallensbeck,

som om han netop nu fik sin Hørelse igen,

og kimer saa hel lystigt med Verset:

Den ganske Stad

var fro og glad

og gjorde sig et Gilde.

Der vi var fri,

slog Klokken ni

Alhelgensaften silde.

*) Af nyere Skildringer fremhæves H. F. Rør-

dam: De danske og norske Studenters Deltagelse

i Københavns Forsvar mod Carl Lustav (1855)

og Villads Christensen: Belejringen 1658—60 og

Københavns Privilegier (i Hist. Meddelelser om
Kbhvn. 1909).

Fremdeles: De kender alle den Foraarsfornem-

melse, man kan faa i en stor By, naar man ser

Børnene komme frem igen med deres Toppe

og Bolde og hører Lyden fra deres Lege

igennem Vinduet. Tænk Dem nu som Bag-

grund for et saadant Foraar i By ikke blot

en mørk og lang Vinter, men Krig og Fan-

genskab, Sygdom og Fattigdom paa en Gang
— hvordan vilde det saa ikke lyde!

Saa vil De forstaa den gode Henrik Wal-

lensbecks Glæde — han var Præst ved Kvæst-

huset og havde set slemme Ting den Vinter

— i Marts Maaned 1659, da det dryppede

fra Tagene og Børnene atter begyndte at

lege paa Gaden.

Se, Tormaaneds Blide

udkalder til Side

Smaabørn under Væg . . .

Jeg beder Dem at agte vel paa disse Lyde.

Det var sande Foraarstegn. De fortalte, at

Danmark endnu havde en Fremtid.

Vil De høre det samme paa en anden

Maade, maa De mærke Dem Universitets-

Patronens Svar paa Professorernes Forespørg-

sel, om det nu ogsaa sømmede sig at holde

den sædvanlige Fest ved Rektorskiftet under

disse Forhold (Maj 1659): at Festen natur-

ligvis skulde holdes med de sædvanlige Cere-

monier, „helst fordi at den gemene Mand

kunde se, „nos adhuc habere aliquam rempiihli-

cam".

Endelig, hvis De vil have dette oversat i

et Sprog, som alle Danske i Dag kan for-

staa, saa lad os gentage, hvad en ung Stu-

dent, Adam Oehlenschlæger, havde at sige

om denne Begivenhed for 100 Aar siden,

uden noget større Kendskab til dens Historie,

men ud af en levende Medfølelse med dens
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Betydning, i en Sang, han skrev i Anledning

af den 2. April 1 80 1 :

Ad Sundet en truende Klaade gik

For København at bekrige.

Karl Gustav smilte med stolten Blik:

Snart ejer jeg Danmarks Rige.

Men Fredrik den Tredje rolig sad

Midt i sin elskede Rede.

Og hver en Borger i Akselstad

Trak Sværdet tavs af sin Skede.

Du arme, stolte, ærgerrige Mand!

Ved Gud du er al beklage.

Dræber du Freden her i vort Land, .

V'or Tak dig næppe vil smage.

Men frem han stævner med vredelig Hu,

Han tænkte, vi skulde blegne.

Da hvinede Sværdet med Dodens Gru —
Endnu er vi vore egne.

II.

Herom, altsaa om vi „fremdeles skulde

have en Stat" og have Lov „at være vore

egne", var det, der kæmpedes. Da Belej-

ringen begyndte i August 1658, var det

gamle Mellemværende mellem de nordiske

Riger samlet i et Spørgsmaal: Skal Danmark

bestaa eller ikke? Stillingen er ualmindelig

tydelig.

Paa den ene Side Angriberen, Ødelæggeren:

en Hær paa o. 10,000 Mand af Europas

bedste Soldater. Hver for sig var det de

„svenske Lasser", som man havde dragedes

i Haar med, saa længe man kunde mindes;

til sammen var det en frygtelig Kolos, „Sven-

sken" eller Sueciis, som fra den forrige Krig

fyldte Sindene med Rædsel værre end Tyrken.

Og op over denne Masse Karl Gustavs fryg-

telige Hoved, Krigsguden selv. Dette var

Krig for Krigens Skyld. Hvad der drev

Karl Gustav til nu igen saa kort efter den

sønderlemmende Fred det samme Foraar at

overfalde Danmark, var ikke alene Lysten

til at nappe de tre Kroner, som han saa

blinke fra Københavns Taarne. Det var lige

saa meget Soldaterhøvdingen, Kondottieren,

der var nødt til at skaffe sin Hær en Vin-

terlejr. Mars maatte fodre sine Mænd.

Renere Militarisme er aldrig set.

Paa den anden Side Forsvaret drevet ud

i sin yderste Spids, i sit reneste Begreb. En

Stat, som med et Slag var indskrænket til

en Stad, et helt Rige samlet i en lille Rede.

Det var et godt Udtryk, Frederik den

Tredje brugte, da han — ihukommende Job,

29. Kapitel, det 18. Vers: „Og jeg sagde:

I min Rede vil jeg opgive Aanden og have

Dage mangfoldige som Sand" lovede, at

han vilde dø i sin Rede. En saadan Rede

var det gamle Københavns Slot med sine

sammenpressede og opstablede Mure. Og en

Rede var hele Datidens København, de to

Rigers Magt og Myndighed sammenklemt i

en By paa Størrelse med det nuværende

Aalborg.

Over denne Hede laa nu den slemme

svenske Næve paa Nippet til at knuse.

Hvis Karl Gustav straks havde slaaet til,

havde han efter de flestes Mening kunnet

tage den ufærdige Fæstning med det samme.

Maaskc han havde for store Tanker om P'or-

svarernes Styrke eller for første Gang for

ringe Tillid til sig selv. Han trak sin Hær

tilbage. Han stormede ikke straks Køben-

havn, men belejrede.

Saa kom der Liv i Byen som en Myretue.

Alt, hvad der for et halvt Aar siden kun

var blevet halvt udført, fordi det blev gjort

uden Tillid, det blev nu helt gjort, fordi

der ingen Tid var til Tvivl, knap nok til

Tro, men kun til Handling. Efter alt hvad

der ikke mindst i disse Dage er skrevet om

denne Begivenhed, maa jeg tro, at der ikke

er nogen her, som ikke i Hovedtrækkene

kender denne Belejrings Historie: den pludse-

lige Rædsel og straks efter den enige Beslut-

ning, Opbuddet, Frihedsløftet til Borgerne.

Arbejdet paa Voldene, Udfaldene med Ulrik

Christian Gyldenløve, Vagttjenesten, tungest

i Tiden mellem Kronborgs Fald (6. Septem-

ber 1658) og Hollændernes Undsætning (29.

Oktober) og i de kolde Nætter efter Nytaar
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Studenterne rykker ud til Kjobenhavns Forsvar 1659. Efter Maleri af Kr. Zahrtmann.

1659; Stormen i Natten mellem 10. og 11.

Februar 1659; Jubelen derefter; den træge

Belejring indtil Karl Gustavs Død i Februar

1660 og F'redsslutningen 21. Maj; endelig

Portenes Aabning den 2. Juli 1660, da „det

syntes for vore Øien ret ligesom et Mirakkel

af Gud at se Bønder køre paa Gaden ~
eftersom nu, paa en Maaned nær, to Aar

ikke en Bonde var indaget ad Københavns

Port."

Af Belejringens Begyndelse og Slutning

3o3

har Hiøring nogle meget levende Skildringer

(til Dels aftrykt i Histor. Meddel.). Det er

helt rørende at læse, hvor naturligt man

bar sig ad med at faa Forsvaret i Stand,

ligesom man havde et særligt Instinkt derfor,

som Fugle, der tætter deres Rede, eller „som

Bier, der kommer flyvende hver med sit og

lægger det af og andre tager det og sætter

det, hvor det skulde". Hvilken henrivende

Mangel paa Uniform! „Saa det var end i

slig Fare en Lyst at se, hvorledes hver, som
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havde noget Hoved paa sig, kunde inventere;

thi de var ikke bunden til noget vist i saa

Maade at gøre, men hver stod fri for at

gøre det bedste, han kunde, sig til Fordel

imod Fjenden". Der er dem, der mener, at

det hjælper lidt, hvad vi nu gør, naar ikke

Peter Nørre- og Kristian Vesterbro faar Dres-

sur oøm prøjsiske Soldater. Den Gang kunde

man altsaa hjælpe sig med et godt Hoved

og et I'ar Hinke Hænder.

Kfter Fredsslutningen fandt der en høj-

tidelig Afmønstring Sted, hvor Kongen kom

ridende ud af Slottet og nejede med Hovedet

for Borgerskabet uden at sige et Ord, ligesom

i et Eventyr.

Ved den Lejlighed var Brandmestrene og

deres Svende, der kom til allersidst med

Fane og Trommer og alle deres Instrumenter,

ligesom nu Byens Stolthed. Det var ogsaa

dem, der havde raget Kastanjerne af Ilden.

Men hele Byen havde paa en Maade været

et Brandvæsen. Man havde haft et tørstigt

Arbejde og havde ærlig fortjent en fugtig

Aften. Højtideligheden endte da ogsaa som

en gammel Komedie med et almindeligt Gol-

iats og Gæstebud.

III.

Ved denne Afmønstring savner vi en Af-

deUng, den vi i Aften helst gad set: Stu-

denterne. Man ved, at Studenterne var de

første, der skød Glædesskud fra Volden den

27. Maj 1660, men nogen særlig Kalas ved

deres Afmønstring ved jeg ikke af at sige.

Hvordan det saa ud, da de ginge til Volds,

har et Par af vore Malere fremstillet. I Uni-

versitetets Festsal ser De Vilh. Rosen-

stands Billede; et Maleri af Zahrtmann

er i privat Eje. Begge Billeder ser ud som

Illustrationer til Wallensbecks Dagbogsnotits til

II. August 1658:

Studenter tage sig Gevær,

At fægte frejdig hver Mand er.

Det er Erasmus Montanus, der frivillig

har taget Gevær uden at aflægge den sorte

Kjole. Man ser, at det, som det hedder i

en Professors Beskrivelse, er „unge Folk,

som Kærlighed til Fædrelandet og Lejlighed

til at øve Manddomsværk har kaldt ud af

Skolens Støv og Skygge". Eller de er ved at

rykke ud til et Udfald. Da gik det lystigt

til. „Et Udfald sker, vort Hjerte ler", rimer

Wallensbeck paa Studenternes Vegne, men

han tilføjer ligesom Hiøring, at Kongen for-

inden maatte give de fattige Studenter nye

Klæder og Sko, fordi de havde afslidt de

gamle paa Vagten og havde intet at forsørge

sig med.

Det sidste Træk er mere malende end et

helt Maleri. Københavns første akademiske

Væbning var ikke noget Elitekorps som se-

nere „Kronprinsens Livkorps" med de pynte-

lige røde Rabatter paa det sorte Tøj eller

som Nutidens akademiske Skytter. De var

ikke saa fine i Tøjet som Adelens Tjenere.

ikke saa hele i Huldet som Bodsvendene og

Haandværksburserne, som de stod sammen

med. Studenterne fra Provinsen, Præste- og

Bondesønner, havde vel aldrig haft blide

Kaar i København, men Kosten havde de

dog faaet, efter vor Tids Begreb endog til

Ovcrmaal, ved de drabelige latinske Æde-

gilder paa Klostret. Men under Belejringen

var det ikke muligt for Økonomen, Hans

Mule, at holde sine „Skiver" ved lige. I

Stedet for 12 Borde var der en Tid kun 2,

endda med halv Forplejning. Det gør ikke

disse Helte ringere, at det var Helte uden

01 og Mad og med bare Ben i Støvlerne.

Ud af Flokken, et Regiment paa o. 250

Mand i fire Kompagnier, hvoraf et „norsk",

mærker vi os nogle enkelte. Det er en

Slags Førstebilleder paa Nutidens Studenter

i forskellige Retninger. Jeg tænker, De vil

vedkende Dem Familieskabet.

Først er der en, hvis Navn vi ikke ken-

der, men som i et Vers, kaldet „Studiosorum

duri labores et seri honores" eller „Studen-

ternes meget Ondt og sildig Godt", selv

har fortalt, hvad han oplevede. Han er fra
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Fyn og er en lystig Svend. Skønt hans

Digt efter Titelen skulde være en Klagesang,

er det dog fuldt af Løjer. Man ser ham

med en noget tvivlsom Mine trække i Mun-

duren og skotte til den lange Musket, Tasken

med det skarpe „Knas" i og „Ulveklingen"

ved hans Side. Det morer ham at se Kam-

meraternes underlige Lader under Eksercitsen

:

„nu tværs, nu langs, nu krum, nu ret", at

høre de uvante Kommandoord : „ Rechts uni-

kehrt Eiich!", „Dubler Rader!" osv., og

uhyre komisk finder han det, naar de under-

ordnede Officerer, der har Ordre til at be-

handle Studenterne cavalierement, under Be-

fæstningsarbejdet, da de gaar i Ler til Knæ-

erne, tiltaler dem: Messieurs! hid med Trille-

børen !

Under alt dette har han, der aabenbart

er smukke Folks Barn, af og til sendt Tan-

kerne hjem til sin lille, lækre Fødeø. Det

kunde være muntert nok at tage et Slag

Terning og en Skaal 01 i Hulerne i Vold-

skrænten — som den Juleaften efter den sven-

ske Allarm, da Mænd og Kvinder, fattige og

rige, aad Julenadver paa Volden in hona

caritate. „Men til Fru Mutters en Piket skuld'

bedre, tænkt' jeg, smage". Og egenlig mor-

somt var det jo ikke at staa paa Volden og

rokke i tre lange Timer uden anden Varme

for de valne Fingre end den osende Lunte,

saa rusten i Mælet, at en næppe nok kunde

sige sit IVei- da!, naar Ronden gik eller Af-

løsningen nærmede sig.

Bedre havde den tyveaarige Johan Mon-

rad det. Men han var ogsaa efter sin egen

ydmyge Bekendelse et sandt Dejlighedens

Barn til Legeme og Sjæl, som ved Guds

besynderlige Førelse altid blev holdt borte

fra det, som ondt var, og ledet derhen, hvor

det var godt at være. Karlen var vistnok

uforknyt, han skal have været en af de

første, som bød sig til, og paa Volden gik

han trolig og trillede med sin Bør bag efter

Obersten Kjeld Lange og de andre Officerer.

Han havde en særlig Begavelse til at gaa

bagefter eller gnide sig opad. Sammen

med nogle unge Officerer var han i et Sel-

skab, der samledes paa Fuhrens Kælder eller

i Lehns Stue, hvor det stundom gik vildt

til med Drik og Dobbel, Hug og Stik. Men

Gud var ham saa naadig, at hvor meget

han saa drak, blev han dog aldrig ret druk-

ken, saa de andre havde ligesom en naturlig

Undseelse og affedion for ham og han aldrig

var med i nogen udydig Aktion med dem.

Saaledes gik det til, at han under hele Be-

lejringen var lige saa vel trakteret som i

Fredens Tid, saa ham manglede intet. Da der

en Gang paa 14 Dage ikke var 01 i Byen,

end ikke hos Kongen, blev han dog ikke

tørstig, da han drak Vin i Steden.

Ved Siden af denne glade Madsvend mær-

ker vi os en anden ung Mand af samme

Alder, men et hel forskelligt Udseende: med

skarpe Ansigtstræk og tungsindige Øjne.

Det er Niels Stensen eller Steno. Han

er Københavner og en af de rige Studenter.

Hans Fader var den velstaaende og højtan-

sete, boglærte Guldsmed Sten Petersen, hans

Stefader Johan Stichman, en af Hovedmæn-

dene i Borgernes Forsvar. Han var først

nylig bleven Student, han havde været syge-

lig som Barn og i sit Hjem og sin By op-

levet sørgelige Ting: Faderens Død, en ældre

Broders Anklage for Drab og dertil den store

Pest, som havde givet ham andre Tanker

om Guds Styrelse end de friske Kammerater.

Med de Tanker stod han nu paa Volden i

Fædrelandets yderste Fare, rimeligvis saa

svag, at han næppe kunde holde paa Mu-

sketten. Kun dermed kan man forklare sig,

at han ikke var med, da Studenterne, efter

at have været forlovede fra Volden ved Hol-

lændernes Ankomst, atter meldte sig til Tje-

neste Nytaarsdag 1659 paa hans 21. Fød-

selsdag. Det var hverken efter hans eller

hans Stefaders Sind at holde sig tilbage. I

Stormnatten har han vel været med i Løn-

gangen eller bag Slottet. Selv taler han

aldrig derom.
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I Løngangen var hans forrige Lærer ved

Frue Skole og senere Studiefælle Ole Borch.

At han var med i Belejringen, har man hans

egne Ord for, endda i den højtideligste Form.

En litterær Modstander, der kalder ham „en

Kakkelovnskæmpe, ubevant med Krige", sva-

rer han paa samme Maade, at han „ombæltet

med Sværdet gik Fjenden under Øjne, der

angreb Københavns Mure og Fædrelandets

Frihed". Og at han under Stormen var

„paa det farligste Sted ved Løngangen", ser

man af hans Ansøgning til Kristian den

Femte om Fornyelse af den kongelige Gave,

en Korntiende paa Sjælland, som Frederik

den Tredje netop med denne Begrundelse

havde skænket ham under Belejringen. Han

var dog nok kun med ved særlige Lejlig-

heder. Han var en ældre Akademiker paa

32 Aar.

I Begyndelsen af Belejringen er han endnu

ganske optaget af sine lærde Sager. I et

latinsk Digt til en Student udtaler han det

Haab, at de begge maa komme uskaarne ud

af den Krig, de drages med, Studenten med

Svenskerne og Magistren med Syllogismerne

og de græske Gloser. Derefter greb han

Pennen og skrev om det bekendte Udfald

paa Amager et episk Digt Amagria vindicata

(ligesom Gerusalcmme liberata), der efter en

Kollegas Vidnesbyrd i den Grad lugter af

den lærde Lampe, at det vil være tvivlsomt,

om den hidtil lidet navnkundige i PVem-

tiden vil komme til at skylde Udfaldshærens

Mod eller den tilbageblevnes Pen sit Ry.

Først derefter tog han altsaa Sværdet og

brugte det. Han er, som Stygotius siger, en

god Akademiker lam hi Marie quatn in arte,

eller, paa Dansk, han er „den lærde Svend",

som Poul Møller har skrevet om:

Den lærde Svend bar aldrig Sky

For Krigens Ravn.

Hans Glavind fik et evigt Ry,

Da svenske Karl fra Fredriks By

I Dedningskjorten maatte fly

For Kritrens Ravn.

Da skrev han ej Latin med Blæk,

Paa Dansk han skrev med røde Træk
Sit Navn.

Efter Krigen blev han Professor ved Uni-

versitetet, ordinær i Filologi og ekstraordinær

i Kemi om Vinteren og Botanik om Somme-

ren, og gik saa for sin videre Uddannelses

Skyld paa en lang Udenlandsrejse. I hans

daværende og senere Skæbne ser man Uni-

versitetet overleve Forstyrrelsen og komme

til Kræfter. Han blev den Tids Madvig.

Vor fynske Ven maatte, hvis man kan

tro hans egne Ord, tage til Takke med en

beskednere Stilling. Da han med sine Kam-

merater havde nedlagt Vaabnene eller som

han, mindre ærbødigt end Borch, udtrykker

sig, bortlagt alt det Bras af V^aaben og

Musketter, sagde han Universitetet Farvel og

tog hjem. Han havde faaet mer end nok

af Sjællands Pandekage og lystedes efter

den fynske Grød og de fynske Piger.

Saa blev jeg først en stor Monsér,

Af Damer iiejt afholden,

Og ej den Tid, jeg traadde Ler

I Kebenhavn paa Volden.

Med dem paastaar han at have haft ad-

skillig Kommers, men er dog ikke kommet

saa vidt som til Brudeskammelen med nogen.

Den, han vilde haft, „slog Hale i Vand"

med ham, da hun mærkede, at han havde

lange Udsigter til Kjolen. Nu er han 28

Aar gammel og har daglig den Tort at se

den gamle Præst, hos hvem han konditionerer,

tygge sit Sul med Tænder, der kan bide

Søm af en Hestesko, passe sin Tobak og sin

Tiktak og spotvis drikke „Per Ventedød" til

i godt gammelt 01. Han maa nu se sig om
efter et usselt Bondekald med en Enke —
en Tormaaneds-Søster paa 60 Aar eller mer

— paa Købet, hvis ingen, hvad der maaske

er Meningen med Digtet, vil lade Kongen

vide, at han var af dem, der voved Liv og

Blod, der Kronen vilde hælde, og derfor vel

fortjente Forfremmelse.

Men maaske det hele er Komediespil og
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Studenterne lyl

Forfatteren af Digtet, som det opgives i det

ældste Tryk, er den bekendte Poet Anders

Bording, der ogsaa var med i Belejringen og

nogle Aar efter fik kongelig Tilladelse til at

udgive den første danske Hof-, Stats- og

Nyheds-Tidende. I saa Fald viser ogsaa hans

Skæbne, at der er en anden af Hovedstadens

Institutioner, som København nok daarligere

uJ til Kjnhcnhavns Forsvar 1659. Efter Maleri al Vilh. Rcsenstand.

kunde undvære end Universitetet, der er

kommet ubrændt af Ilden: den privilegerede

Hof-, Stats- og Sladder-Presse.

Johan Monrad kunde efter Freden med det

fromme Suk: Gud lad mig aldrig glemme

Københavns Belejring og Storm! atter over-

give sig til Forsynets videre Befordring. Den

førte ham først til Stadens bedste Madhuller,
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der nu atter begyndte at koge, som hos

Mogens i ("appadocia, hvor han havde den

Skik at lukke sig ganske alene inde paa en

Stue med det bedste, Huset formaaede, for

at æde ret med Andagt. Saa gik han paa

lange Lystrejser til Udlandet. Derefter skaf-

fede den samme naadige Styrelse ham efter

en vel anvendt Svenddom i en Alder af 43

Aar en sand Lækkerbisken af et Ægteskab

:

med en pur ung, meget smuk og grundrig

Dame af den skaanske Adel, med straks paa-

følgende Ophøjelse i Adelsstanden , Over-

tagelse af Godset, et anseligt, men snart igen

opgivet Embede, en Etatsraads- Titel. Til

sidst fik han , Gudskelov, Pengesorg og

døde.

Den højeste Flugt tog Niels Stensen. Maa-

ske han ogsaa er den, paa hvem de store

og haarde Oplevelser i Barndommen og Ung-

dommen har virket stærkest, hvis de nemlig,

som han mener, har næret den Drift til

tungsindig, religiøs Grublen, der paa Højden

af hans Udvikling, da han havde beriget en

Videnskab, Anatomien, med nye Opdagelser

og Iagttagelser og grundlagt en ny, Geo-

logien, fik ham til at opgive det alt for at

blive Præst i den katolske Kirke. Ogsaa

han har som Monrad, men paa en anden

Maade, følt sig under Guds Styrelse. Den

førte ham igennem de tre Sfærer: Kunsten.

Videnskaben og Religionen til Døden. Han

har udtrykt sin Tros (eller sin Aands) Be-

kendelse i det Ord: „Skønt er, hvad vi ser,

skønnere, hvad vi erkender, skønnest, hvad

vi ikke kan begribe'' — „Pulchra sutit qua

videntur; pukhriora, qua iutelliguntur ; pul-

cherrima, qua ignoraniur — som kun kan gen-

tages med Sandhed af den, der af Erfaring har

Kendskab til alle Stadier. Goethe har gen-

taget det. Det er det dybeste Ord, der lyder

til os fra hin Tid, fra et af store Skæbner

bevæget Hjerte.

IV.

Men med det samme ser vi Studen-
terne som Stand træde for Dagen. Det

er ganske bogstaveligt at forstaa.

Et synligt Tegn derpaa er Kaarden, som

Studenterne anlagde under Belejringen og

først 100 Aar senere ombyttede med Spad-

serestokken. Det var Forbudet imod at bære

V^aaben, der især var Skyld i, at Studen-

terne af de andre Stænder betragtedes som

Drenge. Niels Stensens omtalte Broder var

saaledes bleven frikendt for Drab med den

besynderlige, for hans Stilling beskæmmende

Begrundelse, at han som Student overhove-

det ikke kunde indlade sig i blodig Trætte

Nu fik Studenterne mod Konsistoriums Ønske

Kongens Tilladelse til at bære Sværdet og-

saa efter Freden. Det var, mener Holberg,

Kong Frederik ikke ukært, at han under

Rigsdagen kunde regne paa et helt bevæbnet

Universitets Taknemmelighed. I den føl-

gende Tid var det ofte ondt nok for Pro-

fessorer og Pedeller at holde Studenternes

krigerske Mod i Ave og „dæmpe deres

Degen". De første tydelige Udslag af Stu-

denteraanden er de mange Slagsmaal med

Hofkarle og Officerer : Stormen paa Regen-

sen i 17 19, som Holberg har udsat i Kome-

die i „Jacob v. Tyboe", Slagsmaalet i det

kongelige Teater og paa Kongens Nytorv

1772, som gav Ewald Emnet til „De bru-

tale Klappere", Posthusfejden o. s. v., indtil

de mere idylliske Vægterfejder, vi kender fra

Poul Møller og Hostrup.

Under en af disse Fejder fik Studenterne

Tilbud om Hjælp fra deres gamle Allierede

fra Volden, Baadsmændene. Dagen efter

Slagsmaalet paa Kongens Nytorv indfandt

nogle af Holmens Folk sig hos Regensprov-

sten med Forespørgsel, om han ikke var

Formand for Studenterne, og Tilbud at

stille Mandskab til at hjælpe de Sorte med

Saaledes ser vi i Lyset af hin store Brand at pudse Stivstøvlerne. Hundred Aar før

de første Billeder af danske Studenter frem- havde de været enige om at pudse Sven-

træde med Træk, hvori vi kender vore egne. skerne. De Blaa og de Sorte nævnes
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ModStanaf Svenskerne som deres raskeste

dere.

Men den Selvfølelse, der var vakt i Stu-

denterne under Belejringen, kom ogsaa paa

andre Maader for Dagen. Det var paa den

Tid, de „fattige" (d. e. uprivilegerede) Stu-

denter „løb om deres Privilegier", som

Professorerne sagde. Et Frihedsbrev gav

Kongen dem straks ved Belejringens Begyn-

delse som Tak for deres Raskhed til at møde

under Fanen. I November 1658 efter For-

løvningen og et halvt Aar senere, i April

1659, ansøgte de derimod selv, første Gang

mod Professorernes Vilje, anden Gang med

deres Støtte, om forskellige Rettigheder. Her-

imellem var Retten til at bære en mere ka-

vallermæssig Klædedragt end den evige sorte

Studenter-Mundur, Indrettelse af et juridisk

Studium med Adgang for Akademikere til

Rets og Statsembeder, der tidligere var besat

med ustuderede, Eneret til Børneundervis-

ning, der hidtil almindelig var overgivet

tyske Studenter, endelig Besættelse af visse

Professorater med Nordmænd til Varetagelse

af deres Landsmænds Sager. Fordringerne

blev enten slet ikke eller først senere op-

fyldte. Men deres Fremsættelse er det første

Tegn paa den Studenter-Emancipation, der

langsomt forandrede den lutherke Præsteskole

til et verdsligt Akademi med social og

national Selvstændighedsfølelsc.

Endelig er der noget højtideligt i, at det

første Udtryk til Betegnelse af, hvad man se-

nere har kaldt „Studenteraanden", forekommer

i den første Artikel i Studenternes første An-

dragende til Kongen af 1 1. Aug. 1658: „at

vi ikke skulle nødes til at parere nogen an-

dre Krigsofficerer end Obrist Kay Lange og

Obrist Lieutenant Mogens Krag, som er ind-

fødte danske Kavallerer og bedst kender

danske Studenters Humør".

Saaledes har de danske Studenter al god

Grund til at højtideligholde Dagen den 11,

Februar 1659 som en af de største Minde-

dage i deres Liv. Paa den Dag blev de

saa at sige konfirmerede og regnede for

voksne Mennesker.

Dersom De vil have et ganske frisk Ind-

tryk af, med hvilket Humør vore Forgæn-

gere for 250 Aar siden rejste deres unge

Hanekamme paa Københavns Gader, som

Andeis Bording har skildret dem: med

Hatten paa Snur, gule og røde Baand —
altsaa de kongelige Farver — paa Kjolen og

en „rustig Pamper" ved Laaret, saa beder

jeg Dem tænke paa den Foraarsglæde, hvor-

med Nutidens Konfirmander promenerer deres

blomstrende Alders Attributter, Ravrøret og

Violbuketten, mellem Kongens Nytorv og

Raadhuset.

Men Studenterforeningen er ikke det ene-

ste eller det fornemste Sted, hvor der i Aften

holdes Fest. Det er ikke bare den akade-

miske Stand, der skylder hine Begivenheder

sin Fane.

Kort efter Afmønstringen ombyttede Bor-

gerskabet sine gamle Bannere og Mærker

med nye Silkefaner, Gaver fra den enevæl-

dige Konge.

Paa en af de gamle, der havde været

med, hvor Kampen var haardest, stod der:

For Fred og Frelse. Derfor var det.

Borgerne havde kæmpet, for Fred og Fri-

hed nemlig. Det betegner Forskellen mel-

lem den populære Omtydning af disse Dages

Begivenheder og den historiske Sandhed

derom, at vi nu til Dags maa forstaa det

sidste Ord Frelse som: „Befrielse fra

Fjendevold", men Datiden forstod det som:

politisk, social og økonomisk Frihed. Ind-

skriften paa Strandkvarterets Fane indeholder

ikke blot Fædrelandets Løsen, men Byens

og Borgerskabets Krav i Lighed med Ind-

skrifterne paa Arbejdernes Korporationsmær-

ker under en 1. Majs Demonstration.

Før Borgerskabet fik sine Faner, havde

Byen København faaet sine Privilegier.

Med sikker Sans for Konjunkturerne
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havde Københavns Borgere nyttet Tiden til Jens Lassen, en Vestjyde fra Ringkøbingegnen,

at faa Kongens Underskrift paa den Hen- Bysbarn af Ole Borch. Den Søndag den 8. Au-

vendelse om deres Rettigheder, som Regerin- gust 1658, da Budskabet om Svenskernes

gen efter Afslutningen af den forrige Krig Landgang i Korsør kom til København, skrev

havde modtaget og henlagt. Den 10. Au- han, i Mangel af Aviser, paa egen Haand,

gust 1658, Dagen efter, at Københavns et Opraab til Københavnerne: „Jeg beder,

Borgere med en Mund havde lovet Kongen I lader os nu vise, at vi ere Danske og

Troskab, satte han sit Navn under det Pa- ikke vanslægtede! Lader os se, at vi kunne

pir, der gav Byen politisk, kommunal og forflytte den Ære, vi har af vore Forfædre,

økonomisk .Selvstændighed og lagde Grun- til os, vore Børn og Efterkommere. — —
den til Nutidens København.

Det er muligt, at det, som en moderne

Historiker, Dr. Villads Christensen, har sagt,

var dette Papir, der slog Svenskerne Vaab-

nene af Haanden. Karl Gustav skal efter,

hvad Hiøring ved at fortælle, have sagt, at

hvis Københavns Borgere havde faaet saa-

Jeg for min Del erkender mig først at an-

tage og underholde 50 Soldater, saa længe

Krigen varer". Han gjorde mere end det.

Dagen efter, da Borgerne var forsamlede

paa Slottet, var det en Københavner, der

først tog Ordet. Paa Nansens Spørgsmaal,

hvad Svar man skulde give Kongen, sva-

danne Privilegier, tvivlede han ikke paa, at rede (efter Hiøring) „en Garver, barnefødt

de jo stod en Pust ud.

Det var i alt Fald Bevidstheden om

denne Frihed, der gjorde, at Borgerne ikke

blot holdt Pusten ud, men pustede saa tæt

fra sig, at Svensken røg over Ende. Der-

for behøver Jeronimus jo ikke netop at have

brændt Fingrene paa den hede Ende af

Pusterøret. Der skal ogsaa Folk til at holde

Lunten til Rede.

Københavns Borgere har god Grund til

sammen med os at holde Højtid i Aften.

Det er ubegribeligt, at de ikke har kunnet

enes om at gøre det og taget deres Burser

(Nutidens Arbejdere) med. De skrev den Dag

vor By dens Mesterbrev.

VL

Og det var ogsaa Fædrelandets Løsen,

der stod paa deres Faner. Det var ikke

Kongens Livregimenter, der stred for Kon-

gens Fred, og Borgerne for deres Bys Fri-

hed. Det var danske Mænd, der kæmpede

for Danmarks „Fred og Frelse". Det er

ikke bare Efterslægten, der har givet disse

Ord deres Dybde. Samtiden forstod dem.

Der var i København en Storhandelsmand

udi København, at det var en Skam at

overgive sig for en Trusel : havde man først

forsøgt en haard Pust, og man blev nødt

til at give sig og ikke kunde staa, saa var

man undskyldt" — et ærligt Københavnsk

altsaa, som ikke har mistet sin simple Sand-

hed siden.

Der var i de Dage ikke Jyder og Køben-

havnere i København. Der var kun Danske.

Der var, skriver Hiøring, ret en eneste

Aand over alle.

Et Udtryk for denne Aand giver vor

ældste Fædrelandssang, Laurids Kochs Da-

nevirkevise, som Peder Syv først offenlig-

gjorde i sine Kæmpe- Viser i 1695. Selv om

Forfatteren ikke, hvad man efter hans Alder

skulde tro, var med blandt Studenterne i

Københavns Belejring, er hans Vise dog

fyldt af disse Dages Stemning.

Skildringen af Arbejdet paa Danevirke

er den friske Genlyd af Københavns Befæst-

ning:

Skaaningen begyndt' at grave —
Sælandsfar og Fynbo Resten

Gjorde færdig snart.

Jyden skaffed Mad for Gæster,

Intet blev her spart.
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studenterne og Stormen paa København

Dens Slutning udtaler vort Fædrelands

gennem Aarhundreder gentagne Bøn om

og Vilje til Fred og Frelse:

Dannemark vi nu kan ligne

Ved en frugtbar Vang.

Hegnet rundt omkring — Gud signe

Den i Ned og Tvang!

Lad som Korn opvokse Knægte,

Der kan frisk mod Fjenden fægte.

Og om Danebod end tale,

Naar hun er i Dvale.

Københavns Universitets Studenter, Hoved-

stadens Borgere, alle danske Mænd og

Kvinder har Grund til i Dag enigt at min-

des en af de folgerigeste Begivenheder og

ærligste Bedrifter i vor Historie.

I den Følelse sender vi vore fordums

Modstandere en Hilsen.

Den Næve, der i hine Dage truede vor

lille Rede, blev den Kno paa Døren, der

bankede os vaagne. Portene sprang op mod
Land og Hav. Den kongelig privilegerede

Stapelplads ved Øresundet blev den ypperste

Stad i Norden. Lad os med Ære forflytte

den til vore Efterkommere.

Historien regner med store Maal. Med det

samme Sind, hvormed Manden mindes sin

Barndoms bedste Legekammerat og Slags-

broder, der først tirrede hans Æresfølelse og

æggede hans Kappelyst, ser vi i Dag fra

Danmark over til Sverrig. Vi undertrykker

Sorgen over, hvad der er tabt for evig, og

mindes som en Drengeleg de blodige Dyster

om den trefoldige Krone, der først kaldte

vore Kræfter til Live. Lad os med andre

Maal og andre Midler for bestandig holde

denne Kappestrid vedlige til Nordens fælles

Held og Ære.
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JULIUS THOMSEN
Af Professor Odin T. Christensen.

DEN 13de Februar døde Gehejmekonfe-

rentsraad Julius Thomsen. Med ham

har Danmark mistet en af sine store Mænd,

hvis Virksomhed har sat saa dybe Spor, at

de ikke kan udslettes, men vil bære hans

Navn til Fremtiden som et af dem, der altid

vil kunne nævnes til Ære baade for dansk

Videnskab og for dansk Foretagelsesaand.

Iderig og genial var han som Forsker, stræng

i Fordringen til eget Arbejde, punktlig i alle

Forhold, maalbevidst i sin Virksomhed fra

først til sidst, en myndig Mand, hvis Ord

havde betydelig Vægt, en Mand, der kunde

ægge til Modsigelse, om han end ikke holdt

af at blive modsagt, men som saa saare ofte

i det lange Løb fik Ret i sin Opfattelse,

selv om denne ikke havde vundet Tilslutning

i det Øjeblik, den blev fremsat.

Thomsen var født i København den 16de

Februar 1826; allerede, da han var 20 Aar

gammel, blev han polyteknisk Kandidat og i

1847 Assistent ved den polytekniske Lære-

anstalts kemiske Laboratorium, ved hvilken

han tillige var Lærer i Agrikulturkemi fra

1850— 56. Hovedemnet for hans senere

videnskabelige Forskning, Varmefænomenerne,

der ledsager de kemiske Processer, valgte

han allerede i denne Periode; Arbejdet her-

paa begyndte i 1850, og allerede i 1852 fik

han i en Alder af 26 Aar Videnskabernes

Selskabs Sølvmedaille for en Afhandling:

„Bidrag til et termokemisk System", hvori han

gav Grundlaget for de videnskabelige Ar-

bejder, som senere sysselsatte ham i over

30 Aar. De ydre Forhold var paa den Tid

ikke gunstige for en umiddelbar Fortsættelse

af de termokemiske Undersøgelser, fordi der

manglede et passende Lokale til deres Ud-

førelse; det var først, da Thomsen i 1866

var bleven Professor i Kemi ved Universi-

tetet og Bestyrer af dettes kemiske Labora-

torium, efter i Aarene 1856— 59 at have

været Justermester i København og 1859

—

66 Lærer i Fysik ved den militære Højskole,

at han under gunstige Forhold kunde fort-

sætte Undersøgelserne; dog havde han i

Mellemtiden i 1861 offentliggjort en sær-

deles interessant Afhandling „Om de kemi-

ske Processers almindelige Karakter og en

paa denne bygget Affinitetslære," hvori han

bl. a. udvikler en fuldstændig Affinitetsteori

paa Grundlag af Varmefænomenerne ved den

kemiske F^roces. I 20 Aar, fra 1866 til

henimod 1886, anvendte Thomsen al den Tid,

som Embedsforretnmgerne levnede ham, til

sir.e termokemiske Undersøgelser, hvis Re-

sultater efterhaanden blev offentliggjorte

dels paa dansk i Videnskabernes Selskabs

Publikationer, dels i forskellige tyske Tids-

skrifter, for endelig at samles i hans monu-

mentale og berømte Værk „Thermochemische

Untersuchungen", der udkom i 4 Bind

1882— 86. For at naa den størst mulige

Sikkerhed i Resultaterne maatte Thomsen

saa vidt muligt selv bestemme alle de Stør-

relser, for hvilke han fik Anvendelse; han

udførte personligt samtlige eksperimentelle

Arbejder og skaffede derved Resultaterne den

Garanti med Hensyn til Paalidelighed, som

hans mangeaarige Erfaring kunde yde. Ar-

bejdet omfatter omtrent 3000 kalometriske

Forsøg, og man kan kun beundre den En-

ergi og Udholdenhed, som Thomsen her har

udført, det Snille, hvormed de anvendte Ap-

parater og Metoder er udtænkte, og den

Klarhed, som præger Fremstillingen, og som

sikkert er begrundet i den omhj^ggeligt for-

beredte Planlægning og den maalbevidste

Gennemførelse af den en Gang lagte Plan.

Thomsens Værk er et Kæmpearbejde og er

i Virkeligheden enestaaende i alle Landes

kemiske Litteratur. Selv om de teoretiske
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Julius Thomsen

Julius Thomsen. Efter Maleri af Carl Bloch.

Betragtninger, han fremsætter i dette Værk,

nu synes noget forældede, og omend hans

oprindelige Anskuelser, at Varmeudviklingen

kunde betragtes som Maal for den kemiske

Affinitet, kun har begrænset Gyldighed, saa

vil dog hans Undersøgelser med deres paalide-

lige eksperimentale Resultater ogsaa i Frem-

tiden yde et væsentligt og betydningsfuldt

Grundlag for videre F'orskning.

I 1905 samlede Thomsen de numeriske

og teoretiske Resultater i et enkelt Bind, som

blev udgivet paa Videnskabernes Selskabs

Forlag, fordi det var hans Ønske at gøre

Adgangen til de originale Resultater lettere

tilgængelige, og „at der i det danske Sprog

maatte forefindes et varigt Spor af dette

store eksperimentale Arbejde, som er udgaaet

fra en af Danmarks videnskabelige Institu-

tioner og sikkert i Tidernes Løb vil bevare

sit Værd."

Det sidst omtalte Værk er senere udkom-

met baade paa Tysk og paa Engelsk.
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Julius Thomsen

Foruden sit store Hovedværk har Thomsen

ogsaa offentliggjort Arbejder paa andre Om-

raader, af hvilke flere har haft betydelig In-

teresse, ligesom han ogsaa har udgivet po-

pulære Arbejder og Skrifter og stiftet „Tids-

skrift for Fysik og Kemi".

Men Thomsen var ikke alene en stor Vi-

denskabsmand; han besad tillige en sjælden

Interesse for Videnskabens praktiske Anvendelse.

I industriel Retning var hans Virksomhed

væsentlig knyttet til Løsningen af en Hoved-

opgave: den praktiske Benyttelse af det grøn-

landske Mineral Kryolith, som tidligere ikke

havde fundet nogen Anvendelse. Allerede

1852 fandt Thomsen en Metode til Frem-

stilling af Soda og Lerjord af Kryolith ; han

overvandt alle Vanskeligheder ved den prak-

tiske Gennemførelse af Metoden og fik i det

følgende Aar 10 Aars Eneret til at anlægge

og drive Fabrikker til Kryolithens Behand-

ling samt Ret til at faa Mineralet fra Ivig-

tut i Grønland; ved Tietgens Medvirkning

og hans Tillid til Sagens Fremtid, skaffedes

dog først i 1856 større Mængder Kryolith

herned, som blev bearbejdet paa Webers

Fabrik ved Haderslev og derefter paa Fabri-

ken „Øresund" ved København, I 1864

fik Thomsen og Hou'itz 20 Aars Eneret til

at bryde Kryolith ved Ivigtut, og derefter

dannedes „Kryolith-, Mine- og Handelssel

skabet" med Thomsen og O. B. Suhr som

Direktører. Betydningen af Thomsens Op-

findelse fremgaar tydeligt deraf, at den dan-

ske Stat i Afgift for den brudte Kryolith

i Tidsrummet 1859—98 har modtaget 4V3
Mill. Kr.

Thomsen havde ved sin geniale Forstaaelse

af Kryolithens Betydning muliggjort, at der

opstod en Kryolithindustri, og da det Suhr-

ske Handelshus, som var Kryolithselskabets

største Parthaver, blev ophævet, skænkede

det Videnskabernes Selskab en Gave paa

100,000 Kr. til et Legat „J. R. Suhr &
Søns Legat til Erindring om Professor, Dr.

med. & phil. Julius Thomsen", som en An-

erkendelse fra Handelshusets Side af den

danske Videnskabs Betydning for Kryolith-

sagen og en Tak til den Videnskabsmand,

som siden 1888 var Selskabets Præsident.

Thomsen vedblev at være Videnskabernes

Selskabs Præsident lige til sin Død, og han

omfattede til d£t sidste denne Virksomhed

med den største Interesse og Samvittigheds-

fuldhed. Han havde været Medlem af Sel-

skabet siden 1860.

Thomsens mangesidede Begavelse og prak-

tiske Sands medførte, at han ogsaa paa an-

dre Omraader fik betydelig Indflydelse. Det

skal saaledes nævnes, at han fra 1861—94

var et meget virksomt Medlem af Køben-

havns Borgerrepræsentation og fra 1882

Medlem af Havneraadet. Han var 2 Gange

Universitetets Rektor, og fra 1883 til 1902

var han Direktør for den polytekniske Lære-

anstalt, af hvis Bestyrelse han havde været

Medlem siden 1867. I 1901 tog han sin

Afsked som Professor ved Universitetet. Han

havde modtaget talrige Anerkendelser og var

Medlem af et stort Antal udenlandske lærde

Selskaber. Paa hans 70 Aars Fødselsdag i 1 896

hædrede danske Kemikere ham ved Overrækkel-

sen af en Guldmedaille som Udtryk for deres

Højagtelse og deres Beundring for hans ge-

niale Forskerarbejde, Endnu længe efter

denne Festdag fortsatte Thomsen sin viden-

skabelige Produktion, som i det hele har

strakt sig over et Tidsrum af 55 Aar. For

ham var Livet Arbejde, Arbejdet Liv.
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FRIHED
Iste Akt af en politisk Komedie af Sven Lange.

PERSONERNE:

Konferentsraad IVilli.

Richard IFitli, Fabrikejer, Folketingsmand \ hans

Holga With. / Bern

Viggo Helnis, Volontør i Finansministeriet.

Lohman, Folketingsmand.

Jørgen, Tjener hos With.

Scenen.

En stor Salon, udstyret med stilfuld Elegance.

I hver Enkelthed som i Helheden — mærkes

Patricierhjemmet. Smukke, gammeldags Møbler,

Blomster. Familieportrætter paa Væggene.

I Baggrunden et stort Dnbbeltvindue med

Balkon ud til Gaden. Til højre en Fløjdør ud

til Entréen, til venstre en mindre Dor, der fører

ind til det indre af Lejligheden.

Det er Aften. Stuen er stærkt oplyst af en

Lysekrone i Loftet. Lamper rundt om paa Gulv

og Borde. Gardinerne for Vinduet i Baggrunden

er trukket løst for.

Holga With, en høj, lys Dame, 29 Aar,

med store, aabne, en Smule skarpe Træk og en

rank Holdning, gaar urolig frem og tilbage i Væ-

relset.

Hun gaar hen og ringer paa et elektrisk .'ap-

parat tilvenstre. Et Øjeblik efter kommer Tjene-

ren Jørgen, en gammel Mand i mørkegrønt Liberi,

ind fra Døren tilvenstre.

Holga: Har De faaet Forbindelse,

Jørgen ?

Jørgen: Nej, ikke endnu, Frøken.

HolgCt (gør en utaalmodig Bevægelse) : Aa

!

Jørgen: Jeg har prøvet med tre Blade,

Frøken.

Holga: Saa prøv et til.

Jørgen: Et til, ja. Men der er nok

ogsaa optaget. De er vist optaget alle-

sammen, Frøken. Oppe paa Central-

stationen dér siger de, at Valgdagen er

den værste Dag i hele Aaret.

Holga: Jamen prøv alligevel, Jørgen.

Jørgen: Alligevel, ja (vender sig, gaar.

Standser og gaar lidt tilbage). Mellem OS

sagt, saa kan jeg ikke forstaa, hvad

Frøkenen er bange for. Frøkenen er da

ikke bange for, at Direktøren skal dumpe,

som de kalder det.

Holga: Ja, Herregud — hvorfor skulde

han ikke kunne dumpe?

Jørgen: Ork nej — næ, det gør Direk-

tøren ikke — det gør han ikke. Det er

ikke saa vel nej. Nej, desværre —
dumpe, det gør Direktøren ikke. Ork

Gud nej. Desværre.

Holga (der er bleven ved med at gaa frem og

tilbage, uden at høre ham, opdager ham pludse-

lig, og slaar Hænderne hurtigt sammenj : Saa,

saa, saa, Jørgen! Gaa nu ud og skaf

mig den Besked!

Jørgen: Besked, ja. Det skal jeg,

Frøken! (Han gaar ud tilvenstre).

(Holga vedbliver en lille Stund sin urolige og

nervøse Gang. Gaar hen til Vinduet, tager Gar-

dinerne til Side og ser ud. Kommer tilbage,

standser og lytter.

Et Øjeblik efter gaar Døren tilhøjre op, og

Richard kommer ind, fulgt af Helms. Richard er

en høj, skægløs Mand, 40 Aar gammel, med et

aarvaagent, klogt, nervøst Udtryk. ' Helms er en

Del yngre, elegant pudset, med et roligt, fint,

lidt blaseret Ansigt.

De er begge i Diplomatfrakke).

Holga (hurtigt hen imod Richard): Valgt?

Richard (nikker. Tager hende om Hovedet

og kysser hende flygtigt paa Panden.)

Holga (sagte): Tillykke, Richard.

Richard (blinker nervøst op mod Lysekronen)

:

Er det derfor, Du illuminerer?

Holga : Ja — er det saa mærkeligt,

Richard? Jeg tænkte jo nok, Du vilde

sejre.

Richard: Sluk den hellere, Kære. (gaar

hen mod Døren tilvenstre.)

Holga: Slukke den — hvorfor?

Richard: Blot Bekvemmelighedshensyn.

Den skærer saadan i Øjnene . . . Og
Sejren var jo ikke saa stor.

Holga: Fik Du ikke saa mange Stem-

mer som sidst?
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Frihed

Richard: Jo, tværtimod! (Med en træt.

nervøs Haandbevægelse mod Lysekronen). Sluk

den saa. (Gaar ud tilvenstre.)

(Helga staar et Øjeblik og ser efter ham. Ven-

der sig med et Suk.

I det samme slukkes Lysekronen.)

Holga (med et dæmpet Udbrud): Men

Gud . . .

(I det samme faar hun Oje paa Helms, som i

Baggrunden af Stuen har drejet paa den elektri-

ske Kontakt og slukket Lysekronen.)

Holga: Staar Du der? Jeg havde slet

ikke set Dig?

Helms: Ærbødigste Tjener.

Holga: Var det dig, der slukkede?

Helms: Efter Ordre.

Holga: Hvor det ligner Dig... (Hun gaar

hen og sætter sig i en Stol ved Bordet. Støtter

Hovedet i Hænderne) Herregud — nu var

jeg saa glad.

Helms (gaar hen bagved hende Stol): Og
saa slukkede jeg Glæden.

Holga (ser op paa ham): Ja — Du Og

de andre. Det gør I altid, hver Gang

jeg er glad og vil gøre det lidt festligt

for Jer, saa slukker I alt, hvad I kan

— allesammcn. Du slukker Richard og

Richard slukker mig. Og FaV . . .

Helms: Han slukker Jørgen.

Holga: Ja — eller omvendt, jeg ved

ikke.

Helms: Du er altsaa den eneste, som.

.

Holga (rejser sig): Netop, min Ven!

Jeg er netop den eneste, som —

.

Men hvorlænge jeg bliver ved at være

det — det er et andet Spørgsmaal. Og
bliver jeg først som I andre, saa skal I

nok komme til at mærke P'orskellen.

Og det varer ikke længe, skal Du se.

Helms: Juste milieu . . .

Holga (op og ned): Der er dog ikke

noget naturligere, end at vi er glade i

Dag.

Helms: Men hvorfor egentlig?

Holga: Herregud — har Richard da

ikke sejret?

Helms: Sejret? Han er valgt! Men
hvad saa?

Holga: Ja, — det er jo ikke noget

nyt, det ved jeg godt, og han bliver

heller ikke Minister imorgen af den

Grund. Men jeg synes virkelig — naar

nu hele Byen og hele Landet er glad

over Richard og tænker paa ham iaften,

hvorfor skal saa netop vi være kede af

det og tvære og udslukte.

Helms: Du skulde melde dig ind i

den liberale Vælgerforening.

Holga (kort): Der er jeg paa en Maade

allerede.

Helms: Kommer Du ogsaa paa Bal-

lerne?

Holga (gaar hen til ham): Hør nu, lille

Viggo, nu skal Du passe lidt paa, hvad

Du siger, hører Du! Du har i den se-

nere Tid lagt dig et Frisprog til overfor

mig, som jeg ikke vil finde mig i. Jeg

har ikke Spor af Respekt hverken for

dig eller dine Meninger.

Helms: Mine Meninger?

Holga: Naa ja, eller for din Mangel

paa Meninger. Du er kommet for let

til alt i dit Liv, baade til dine Penge

og din Stilling og din Jargon. Du er

ogsaa kommet for let til mig. Jeg ved

godt, hvad jeg er værd. Jeg er for god

til dig, Viggo.

Helms: Du er for god til det andet.

(Det banker tilvenstre.)

Holga : Ja, ja. Du skal passe lidt paa,

mener jeg blot, mens det er Tid. Kom
ind! (Jørgen fra venstre.)

Jørgen: Jo, Direktøren er valgt, Frøken.

Det er sikkert nok.

Holga: Ja, jeg ved det, Jørgen.

Jørgen: Med 528 Stemmers Majoritet,

siger de.

Holga: Saa meget. Det er da mere

end sidst?

Helms: 102 Stemmers Fremgang.

Hoka: Men det er da brillant, ikke?
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Helms: Over Forventning.

Holga: Det var da dejligt! (Peger for-

nøjet paa Tjeneren.) Nej, se dog hvor tra-

gisk han staar der og ser ud!

Helms: Stakkels Jørgen! Det er tunge

Tider for den konservative Sag her i

Landet, ikke sandt, Jørgen?

Jøroetr. Jo, det er skam vist, Hr. Vo-

lontør.

Helms: Ikke engang vore egne iMure

kan skærme os mod det fremstormende

Demokrati . . .

Jørgen: Fremstormende Demokrati —
aa, nej saamænd, Hr. Volontør.

Helms: Vil De da ikke slaa fra Dem,

Jørgen ?

Jørgen: Nej, jeg vil ikke, Hr. Volontør.

Helms: Vil De da vige Pladsen?

Jørgen: Nej, jeg vil ikke, Hr. Volentør.

Holga (muntert;: Men hvad vil De da

egentlig, Jørgen?

Jørgen: Jeg vil tie og dø i min Rede,

Frøken.

Helms: Han ligner en kongevalgtLands-

tingsmand.

(Døren til venstre gaar op, og Richard kommer

ind. Han har skiftet Tøj, er nu i Jakke. Da
Jørgen ser ham, dukker han sig for ham og gaar

ud tilvenstre.)

Richard (ser efter ham); Det er dog be-

synderligt, hvor han kommer til at ligne

Fa'r efterhaanden.

Helms: Eller din Fa'r ham.

Richard (gaar frem): De nærmer sig i

hvert Fald hinanden.

Holga: Det er Synd for Fa'r.

Richard: Naa, Synd ... det Udtryk

synes jeg ikke passer paa Fa'r. Men
det har tit forbavset mig, at Fa'r, som
dog hele sit Liv har givet sig af med
praktiske Ting, og det med saa glim-

rende Resultater — at han egentlig al-

drig har forstaaet at ræsonnere over dem.

Holga: Hvad kalder Du da praktiske

Ting?

Richard: Naa ja — sin Fabrik, sin

Industri — og Handelens Produkter, so-

ciale Spørgsmaal, Politik.

Helms: Det er morsomt, at Richard

kalder Politik for et Handelsprodukt.

Richard: Spar dine Vittigheder, min
Dreng. Jeg mener blot: Overfor ab-

strakte Ting er Fa'r en Mester. Ingen

ser saa klart og dømmer saa frit, hvor

det gælder Filosofi. Men udenfor sine

Bøger er han usikker som et Barn, me-

ner snart det ene, snart det andet. Dér

kan enhver lede ham, selv Jørgen.

Holga: Jørgen skulde bort.

Richard (med et Smil): Opløses — som
de kongevalgte? Naa, det bliver sikkert

vanskeligt. Og det er jo heller ikke

noget Livsspørgsmaal. (Sætter sig hos

Holga). Er min lille, kloge Søster for-

nøjet med mig ? Jeg synes ikke engang.

Du har gratuleret?

Holga: Det var det første, jeg gjorde,

Richard . . .

Richard: Naa, det er sandt, ja. (Rejser sig.)

Ja, jeg holder jo Kredsen smukt, det

maa jeg selv indrømme. Det er nu

fjerde Gang, jeg vælges, og hver Gang
er vi gaaet fremad, en lille sikker Til-

vækst af Stemmer. Idag var den større

end nogensinde før. Dette er jo det

eneste Fremskridt, der duer .... (standser,

gør en pludselig, heftig Bevægelse), hvis det

hele ikke var saa fuldkommen latterligt!

Holga: Jeg kan ikke forstaa det, Ri-

chard . . .

Richard: Herregud — vi stemmer og

vælger hele Landet over, som efter en

Snor, Organisationen virker beundrings-

værdigt, vi gaar altid fremad, vi kaster

dem i Kreds efter Kreds, der er ikke

nogen Politik i Danmark undtagen vor

— og dog kommer vi ikke af Stedet.

Det er, som han dér, Viggo, sagde før,

da vi gik hjem : Imorgen skriver Højre-
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bladene, at Situationen er uforandret.

Og de har Ret.

Ho/ga : Men Bevidstheden, Richard . . .

I har dog Bevidstheden om Retten . . .

Richard: Aa. ja. Bevidstheden, Bevidst-

heden — det er, som P'alstaff siger: kan

jeg koge en Kapun ved den?

HeJins: Suppe kan 1 koge...

Richard: Ja, Suppe kan vi koge paa

vor Bevidsthed om Retten — og andet

har vi heller ikke gjort i alle disse Aar.

Det er naturligvis ogsaa derfor, at

den sidste F'æstning ikke har overgivet

sig til os endnu. Og det er den, det

hele kommer an paa — for den gem-

mer Magtens Insignier —
Helms: Taburetterne . . .

Richard: Ja — og fremfor alt Loven
— Lovens Brug. Saalænge vi ikke har

erobret den, er vi i Virkeligheden mag-

tesløse.

Holc^a (sagte): Det gælder blot om at

holde ud, Richard.

Richard (hæftigi) : Holde ud ! . . . Nu
skal jeg sige dig noget, Holga, hvad

jeg har bestemt idag. Hvis Ministeriet

bliver siddende endnu næste Samling

over, saa trækker jeg mig tilbage fra al

Politik!

Hchns: En Sensationsefterretning . . .

Holga : Det er da ikke sandt, Richard

!

Richard (hæftig op og ned): Nu har jeg

nok! I fjorten Aar har jeg nu ofret

Venstre min bedste Arbejdskraft, baade

i Finansudvalget og nede i Salen. Mine

Spydigheder mod de vekslende Regeringer

morer hverken mig selv eller de andre

mere. Jeg har andet at gøre. Fabriken

her trænger til mig, jeg trænger ikke til

Venstre. Jeg er jo ikke Venstremand

af anden Grund, end fordi ethvert tæn-

kende Menneske maa være det for Ti-

den her i Landet. Men saa er vi paa

det Punkt, hvor Tænksomhed slaar over

i Stupiditet. Nu har jeg nok!

Holga (lidt efter) : Hvis alle tænkte som
Du, Richard, saa var jo alting tabt. (Det

banker tilvenstre.)

Richard: Det er det allerede. Kom
ind I (Jørgen fra venstre.)

Jørgen: Telefonen ringer hele Tiden

efter Direktøren.

Richard: Spørg, hvad de vil.

Jørgen : Hvad de vil ... de vil gra-

tulere.

Richard: Saa tag Du mod Gratula-

tionerne, Jørgen.

Helms: Men smil, Menneske, smil!

De maa sgu smile, naar De takker! . ..

Saadan

I

Jørgen: Og saa er Gaden dernede fuld

af Folk, Hr. Direktør.

Helms : Valgsjov.

(Han rejser sig og gaar hen til Vinduet. Jørgen

gaar. Helms tager Gardinet til Side og ser ud.

Hurraraab høres fra Gaden. Han gaar hurtigt

tilbage.)

Helms: De staar allesammen og ser

herop. De vil have dig udleveret, Ri-

chard.

Richard (uvillig): Aa, de gaar nok igen.

(Kn Stemme høres fra Gaden: Direktør With

længe leve! Stærke Hurraraab.)

Holga (rejser sig): Gaa ud Og hils

paa dem, Richard. Det er da det mind-

ste, Uu kan gøre. (Gaar hen lil Vinduet.)

Richard: Naa ja, for mig gerne. (Rejser sig

og følger Holga.)

(Holga tager en .Armstage i den ene Haand

og aabner Dobbeltvinduet. Richard gaar ud paa

Balkonen. Holga holder Stagen over hans Hoved.

Stærke Hurraraab: With længe leve! Richard hilser

Holga vifter med sit Lommetørklæde. Almindelig,

Hyssen, derpaa Stilhed )

Richard (med stærk Stemme) : Hold ud !

(Stærke Haandklap. Bravoraab. Hurra'er. Nogle

gentager: Hold ud! Richard hilser og gaar til-

bage, fulgt af Holga.)

Holga (glad): Naa, er saa alting tabt.

Richard? Synes Du?

Richard (muntert): Vælgerfolket maa be-

sørge Taalmodigheden

!
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(Nedenlor paa Gaden høres Larm, Hurraraab og

godt Humør. Hold ud! raabes der. Paa en Gang

formes en Melodi: Hold ud, hold ud, hold bare

ud ! synges der paa Melodien : Hæng i, hæng i . .

Richard og de andre ler og ser ned. Mængden

trækker langsqmt bort, under Halløj og Syngen.

Fra Døren tilvenstre er Konferentsraad With

ubemærket kommet ind. Det er en høj, gammel

Mand med rank Holdning og et klart og myndigt

Ansigt. Han staar lidt lyttende).

With: Er der Ildebrand?

(De andre vender .sig hurtigt).

Richard: Fa'r (nærmer sig ærbødigt.)

Helms (bukker og nærmer sig.) Ildebrand

i gamle Huse, Svigerfa'r.

With : Jeg er imprægneret . . . (Giver Ri-

chard Haanden.) Naa, Du blev jo Valgt,

Dreng ?

Richard: Det var uundgaaeligt, F'a'r.

With: Er Du glad?

Richard (spreder Armene ud til Siden).

With: Du skal være glad.

Richard: Jeg er glad, Fa'r.

With: Hvorfor er her saa mørkt her-

inde? Her er dog Fest. Tænd den der

(peger mod Lysekronen).

Holga: Ja, Fa'r. (Tænder).

(With sælter sig. Derefter de andre.)

Richard: Fa'r er altsaa glad ved mit

Valg?

With: Ja. Du gør Gavn — som før.

Det er gode Tider.

Richard: Er det gode Tider? Det for-

staar jeg ikke, Fa'r.

Helms: Jeg troede, Svigerfa'r sværmede

for Enevælden?

With: Naar saa Du mig sværme —
Laps ?

Holgll (sagte): Dit Fæ — Viggo!

Helms: Undskyld.

With : Enevælden har kun haft ét

Princip, hvorpaa vi kan bygge: at Kon-

gens Raad er uden Magt. Hvis jeg var

Tyran, tog jeg — som Caligula — min

Hest til Minister . . .

Helms (forsigtig): Jørgen . . .
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With: Jeg tog Jørgen.

Jlle (ler lettede).

Holga: Ja, saa vilde Du selv raade.

With : Nu er jeg ikke Tyran, og jeg

bliver det aldrig — Gud staa mig bi.

Men var jeg en Monark som vor, tog

jeg en Regering som vor. For saa

raader vi alle.

Richard : Men hvorfor saa ikke ligesaa

godt give Regeringen til os alle, til

Folket?

With : For saa opstod Tyranniet

paany

!

Richard (sagte, uvillig): Ja, den Visdom

har jeg hørt før, Fa'r.

With (stærkt): Du er Politiker, og Du
kender ikke din politiske Børnelærdom.

Du ved ikke, at Grundprincippet for al

Frihed er den politiske Magtfordeling.

Som Magten nu er fordelt i Landet, er

Landet frit. Regeringen og Folket, —
hver har sin Magt. Kun saadan opstaar

den frie Ligevægt i alle Forhold. Vorherre

staa os bi — at vi altid maa beholde

saa stor en Frihed her i Landet.

Richard: Theori, Fa'r — det er Theori.

With: Tør Du benægte Theoriens

Rigtighed ?

Richard: Nej (rejser sig). Men var Du
praktisk Politiker som jeg, vilde Du se

det anderledes. Ja, hvis Frihed bestod

i, at enhver havde Lov til at gøre om-

trent, hvad han havde Lyst til, saa havde

vi P>ihed.

With: Hvad kalder Du da Frihed?

Richard: Frihed er god Samvittighed.

Man siger jo, at det er Finansudvalget,

der regerer Landet. Javel, vi har Magt,

vi har Ret. Men jeg kan forsikre dig:

ikke overfor en eneste Sag aander vi

frit. Og at aande frit — det er Frihed.

With (lidt efter): Og Bevidstheden om
Magten og Retten skulde ikke kunne

skænke Jer det frie Aandedræt ?

Richard: Nej. For P'olkets Ret og
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Magt naar her i Landet aldrig højere

op, end at Statskup'ct kan slaa dem

ned.

fVith (lidt efter): Og Du tror, det bliver

anderledes, naar dit Parti griber Statens

Ror?
Richard : Ja. Netop anderledes. Om

det bliver bedre, større, lykkeligere, det

ved jeg ikke. Men det bliver ander-

ledes. F'orfatningen kommer til sin Ret.

Vi befries for Trykket fra oven.

IVitli (lidt efter): Men Trykket fra

neden ?

(Det hanker tilhejre.)

Richard: Kom ind.

Izn Pige (kommer ind og giver Richard et

Kort).

Richard (fornøjet) : Det er Lohmann.

Holga (uviikaariigi): Lohmann . . .

Richard: Han kommer naturligvis for

at. ..

Hellus (dæmpet): — trykke fra neden.

Richard: Ja, bed ham dog komme . . .

hvis Du da ikke har noget imod det,

Fa'r?

IFilh : Jeg beder ham komme.

Richard (til Pigen) : Bed ham komme
ind. Og bring os en Karaffel. (Pigcn ud).

( Lohmann, en stor, bred .Mand med Fuldskæg,

kloge Øjne og et jovialt medlidende Udiryk kom-

mer ind med sin bløde Hat i Haanden.)

Lolimann (gaar frem i Stuen): God Aften

og til Lykke!

Richard (gaar ham imede): I lige Maade,

kære Ven!

Lohmann: Tak. (Til Hoiga): God Aften,

Frøken, hvordan har De det? (Til Heims)

God Aften. (Hen til With, der har rejst sig):

God Aften, Hr. Konferentsraad, til Lykke

med Sønnen.

M'lth : Tak Hr. Folketingsmand. Ja,

De er vel ogsaa valgt?

Lohinauii: Jo Tak! Efter en ust^a^lig

spændende Kamp! Med knap og nap

1127 Stemmers Majoritet! Det kneb,

som De ser!

Wilh: De behøver ikke at tale saa

højt.

Lohmann : Jeg beder om Forladelse.

Jeg troede, alle gamle Mænd var døve.

(^Pigen kommer med Vin).

Richard (smilende): Nej, Fa'r er en

Undtagelse i denne Henseende som i alle

andre.

Lohmann (trykker Withs Haand): Det glæ

der mig

!

Richard: Sæt Dem nu ned og faa et

Glas Vin.

Lohmann: Tak skal De ha'. (Sætter sig.)

Ja, jeg kom jo blot for at vise mig.

Paa de store Dage plejer vi jo at hilse

paa hinanden. Det er ligesom Kejser-

moderne — de betj'der ingenting, men
de ærgrer vores Fjender.

Hoiga (kommer med en Bakke med Vin hen

til ham): Værsgo', Hr. Lohmann.

Lohmann: Tak, Frk. With. (Ser lidt op

paa hende). Vi to, vi er da rigtig gode

Venner, ikke sandt?

liolga (bliver lidt rød, men nikker ivrigt).

Helms (lidt spidst): Kender De min For-

lovede?

Lohmann: Om jeg gør! (Leende). Vi

har nok haft flere Stævnemøder, end De

ved Besked om, Hr. Assistent! Skal del

være en lille Duel?

Hclms: Jeg er til Disposition.

Lohmann: Naa, et Spøg, et andet Al-

vor: Er De fornøjet med Broderen, lille

Froken ?

Holga (lidt kort): Ja, jeg er.

Lohmann: Det har De ogsaa Grund

til. Han er en sikker Mand. Skaal og

til Lykke med Sejren.

Richard: I lige Maade, kære Ven.

(De klinker og drikker. Lille Pavse.

Lohmann: Ja ja. Det er nu godt allige-

vel, at det gik, som det gik.

Helms: Her i Huset har vi dog en

Smule vanskeligt ved at svinge os op

til en folkelig Dithyrambe.
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Lohmann: Det ved jeg godt. Det be-

høves heller ikke. Der er vel ingen,

der mistænker Konferentsraad With for

at være Socialdemokrat.

Richard (smilende): Ved De, Lohmann,

— min Fa'r er maaske endda ikke saa

langt fra at være det.

M'^it/r. Aa, langt fra. Langt fra.

Richard: Ja ja, naturligvis. iMen jeg

havde altid troet, at min Fa'r til en vis

Grad nærede absolutistiske Tendenser,

og saa viser det sig pludselig iaften, at

Fa'r langt foretrækker de nuværende po-

litiske Tilstande.

Lohmann : De er heller ikke ilde. Men

de bliver meget bedre.

Richard: Bliver?

Lohmann : Ja, det kan De da tage

Gift paa.

Richard: De tror altsaa virkelig, at

Sejren i Dag betyder noget for Frem-

tiden?

Lohmann: Om den gør?

Richard: At vi nærmer os Maalet?

Lohmann: Om vi gør?

Richard: Ja — De er en Optimist af

Profession, Lohmann.

Lohmann (rejser sig): Inden Aaret er

omme, With — saa er De Minister.

(Alle =er paa ham. Lille Pavse.)

JVith (dæmpeij: Det foibyde Gud.

Lohmann: Det tror jeg ikke, han gør,

Hr. Konferentsraad. Og selv om han

gjorde det, vilde det vist ikke hjælpe

stort. For det er rent ud sagt det ene-

ste, vi kan være tjent med her i Landet.

Richard: For sytten Aar siden — i

84 — kunde vi vel ogsaa være tjent

med det — men se, om det kom.

Lohmann: For sytten Aar siden var

De ikke kommen paa Tale, With. Og
først nu er Forholdene modne til det

store Skifte.

Holga (nærmer sig ham): Hvorfor førSt

nu, Hr. Lohmann?

Lohmann (fornøjet og beredvillig): Jo, Ser

De, Frøken, (med bred, malende Gestus)

Højre har lige til nu haft noget at falde

tilbage paa, skal jeg sige Dem, — no-

get at stive sig af med i Ryggen, hver

Gang Partiet fik en i Synet. F>rst

havde de hele Bureaukratiet og de holdt

sig strunk. Da saa Bureaukratiet be-

gyndte at vakle, greb de Fæstningen og

Provisoriet, - men det viste sig jo og-

saa snart fælt ormædt. Saa kastede de

det og fandt Forliget, — men det var

raadnere endnu. Saa hjalp de sig med

et Par Skattelove, - men de knak for

dem som Glas. Nu troede vi jo alle-

sammen, at det var forbi med dem.

Partiet stod og vaklede paa Benene og

fægtede med Armene i Luften for at

finde Ligevægt. Men saa i sidste øje-

blik — det var i P'jor — saa fandt de

Gud straffe mig noget alligevel til at

stive sig af med, — de fandt en lille

tynd Lapsestok, saadan en rigtig lille

Godsejer- og Baronridepisk, og den tog

de og stillede sig op mod os med, mens

de støttede deres Bagdel mod den. Det

er den, lille Frøken, det er den, som

Vælgerne idag ganske rolig har taget

fra dem og givet dem et Smæk over

Bagen med. Og nu ligger Partiet ende-

lig og uhjælpelig pladask i Sølen med

alle fire Ben i Vejret!

Richard (smilende): Men hvorfor skulde

det ikke blive liggende? Det ligger jo

blødt.

Lohmann: Ja, — har De nogensinde

set et Folk blive styret af en Regering,

der laa med Benene øverst?

Richard: Ofte, Kære.

Lohmann: Ja, i Frankrig, før 89. Dér

laa de saadan, fordi de fandt det beha-

geligst. Men hos os har Folket kastet

dem.

Richard: Forskel er der ganske vist.

Lohmann: Der ser De. Jo, med Sej-
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ren idag er Højres Saga ude her i Lan-

det. Naar vi næste Gang mødes i Tin-

get, With, kan jeg hilse Ds. Excellence

som Forbundsfælle.

(Jørgen er ubemærket kommet fra venstre.)

With: Hvad er der, Jørgen?

Jørgen: Der er nogen i Telefonen.

Richard: Stadig Gratulanter?

Jørgen: Gratulanter — nej ... nogen

. . . (stanser).

Richard: Naa, hvem da?

Jørgen : De siger, det er . . . (stanser, faar

det galt i Halsen) Socialdemokratens Kon-

tor .. . De spørger efter en, der hedder

Lohmann.

Lohmann (bukker leende for ham); Dct er

mig. Deres Højvelbaarenhed! Kan De

forresten ikke kende mig igen? Vi har

dog sommetider . . .

Jørgen: Jeg har glemt Deres Ansigt.

(Vender sig og gaar ud til venstre.)

With (rejser sig): De skal ikke forbav-

ses over min Tjener, Hr. Folketings-

mand. Han hører ligesom jeg til de

gamle i Familjen. Han har Frisprog

inden fire Vægge.

Lohmann (leende): Ja, — den Slags

kender vi jo ogsaa — i Partiel! —
Naa, Farvel, Hr. Konferentsraad, Tak

for Gæstfriheden. (Til Richard): Farvel,

With, tab nu bare ikke Humøret. (Til

Helms) : Farvel. (Til Holga, der staar nær-

mest Døren til venstre) : Farvel, Frk. With.

(Holder hendes Haand og ser lidt paa hende);

Sikke smukke, trofaste Øjne, De har.

De er god nok . . . Hør, klem lidt løs

paa Broderen, hva' ? — kvik ham lidt

op! Det gælder jo blot om at holde

ud...

Holga: Det tror jeg ogsaa.

Lohmann: Ja, — De tror. Det er

det gode ved Dem. De bliver nok det

nye Ministeriums Fylgje, skal De se.

L\'kke til ! (^Trykker hendes Haand og gaar ud

til venstre.)

Richard: Naa, der har Du da faaet

dig en ny Tilbeder, Holga. (Smilende)

PYiede han ?

Helms: Han fik ikke Tid. Han maa
fri med en Tale.

Holga : Vittig som altid, lille Viggo.

Jeg beundrer dig virkelig.

Helms: Nu overdriver Du. (Lægger spø-

gende Haanden paa Brystet). Naar Du blot

elsker mig . . .

Holga: Jeg elsker dig ikke.

Helms: Bum!
Richard: Lohmann er udmærket. Dyg-

tig, klog, besindig. Absolut den mest

sympatiske Figur i sit Parti. Han irri-

terer aldrig. Og man tror paa ham.

IViih : Jeg sidder og tænker paa, hvad

han sagde før. Inden Aaret er omme,

skulde Du være Minister. Har han no-

gen Hjemmel for det, Richard ?

Richard: Lohmann kommer jo ikke

ved Hove, men han har samme Hjem-

mel som enhver, der beskæftiger sig med
Politik.

With : Er din Stilling stærk i dit

Parti ?

Richard: Ja, Fa'r.

IUth: Har Du mange Venner?

Richard: Jeg har faa eller næsten in-

gen Fjender.

IVith: Detie er farligt, Richard.

Richard: Ikke her i Landet. Fa'r, —
undskyld at jeg siger dig imod. Vi er

jo ikke et Erobrerfolk, heller ikke blandt

os selv. Vi behøver ikke at slaas for

at komme frem. Hvis saa var, var jeg

ilde faren.

inth: Hvad kan Du da?

Richard: Jeg kan tie. Jeg er tavs.

Jeg har aldrig forplumret en Situation.

Jeg har aldrig holdt en unyttig Tale.

Jeg har aldrig røbet en Manøvre. Man
holder mig for stærk, og jeg er det ogsaa,

saa længe Strømmen gaar den samme
Vej som jeg. For jeg er klogere end
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de andre og mere kultiveret. Jeg er

taktfuld, — og det er din Skyld, Fa'r,

og Slægtens.

With: Og Du er rig.

Richard : Det bøder paa Resten — Du

har Ret . . . Nej, jeg ser ligesaa vel som

alle andre, at man ikke kommer uden

om mig. Forandres det politiske System,

saa bliver jeg Minister, hvis jeg vil —
og hvis Du vil, Fa'r. Vilde det være

dig meget imod?

With (lidt efier): Nej.

Richard (tager hans Haand): Tak.

With: Jeg kender dig jo. Som jeg

sagde før: jeg tror ikke, at et politisk

Skifte vil blive til Gavn for Folkets Fri-

hed. Jeg tror ikke, at vi af den Grund

kommer de evige Idealer nærmere.

Tværtimod. Men det vil være en Trøst

at se dig blandt de herskende. Jeg

stoler paa dig. Jeg ved, at Du aldrig

gaar med dem, der vil kue Landet i

Frihedens Navn. Din tavse Modstand

vil blive som en Søjle i Ørkenen.

Richard (glad bevæget): Du taler som

en Athenienser, Fa'r, og jeg er stolt af

din Tillid.

Holga: Tror Du, Du kommer til at

staa helt alene, Richard, i Regeringen?

Richard: Naa, vi er jo ikke udnævnt

endnu, lille Holga — men forresten kunde

jeg nok tænke mig, at jeg kom til at

staa ret isoleret. Og jeg finder det

egentlig ret naturligt.

Hoka: Hvorfor det?

Richard: Jo — for det bliver et Bon-

deministerium. Naturligvis. Venstre er en

Bondemand, — har altid været det, vil

altid blive det. Vi Københavnere bliver

dog aldrig andet end en Slags Lorgnet

paa Næsen af ham.

Holga: En Bondemand med Lorgnet!

Richard: Det er et Tidens Tegn, lille

Holga. Han holder nok af at lapse sig

lidt med den, — men han føler ogsaa,

at han ikke kan undvære den, naar han

skal bruge sine Øjne. Egentlig kan

han ikke lide den. Og naar det gælder,

saa kaster han den, saa spytter han i

Næverne og tager fat med dem. Jo, jeg

beundrer Bonden i meget.

Holga: Tror Du da virkelig, at en

Bonde bliver Konsejlspræsident?

Richard: Det tror jeg næppe, — men

en praktisk Politiker blev det i hvert

Fald. Der er jo heldigvis noget, der

hedder Parlamentarisme.

With: Mener Du, Hs. Majestæt vil

henvende sig til dig, Richard, i saa

Henseende?

Richard: Umuligt er det vel ikke, —
han kender mig jo personligt.

En Pige (kommer fra hejre): Thebordet

er dækket, Hr. Konferentsraad.

(With rejser sig. De andre ligeledes.)

Richard (viser smilende mod Deren til højre):

Hr. Konferentsraad?

With: Ekscellencen gaar forrest.

(Smilende gaar de ind til højre).
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Af Prof. Karl Larsen.

FOR en Menneskealder siden, da jeg var

en ganske ung Student, havde jeg en

Kammerat, som i vor lille Kreds var Gen-

stand for en vis Beundring. Baade fordi

han boede for sig selv og førte en Art Hus-

holdning, men navnlig fordi han holdt Avis.

Og det var Dagbladet. Jeg ser det endnu

ligge paa hans Bord, naar vi kom fra filo-

sofisk Manuduktør om Morgenen, og han lavede

en ekstra Kop Kaffe hjemme hos sig.

Vi læste „Dagbladet" med den Andagt,

hvormed selv en Menigheds Yngste hører

den mangeaarigt ansete Præst. Topsøe var

bleven dets Redaktør, men Billes Aand svæ-

vede bestandig over Vandene, og Bladets

Udseende var fra Aar til Aar uforandret

som en engelsk Gentlemans Dress: en Leder

af politisk eller kommunalt Indhold ; Ud-

land; nøjagtige Referater af politiske Møder

og andre Forsamlinger, alvorlige litterære .Ar-

tikler og et højst behersket Nyhedsstof; alt-

sammen serveret i en flydende, akademisk

farvet Stil, der holdt Læserne i en lignende

Fjernhed som Elevens fra hans Lærer. Tonen

var paa „vi". Anonymiteten hævdedes som

Princip, Bladet udtalte sine Anskuelser, ikke

Medarbejdernes. En gennemført upersonlig

Harmoni var Idealet for Datidens ledende

Journalistik i Danmark.

Men medens den endnu stod paa sit

højeste, mødte den sin Skæbne i Skikkelse

af et ungt litterært Talent, impressionabelt

indtil Overdrivelse og personligt indtil Hysteri

— Herman Bang.

Moderne dansk Journalistik begynder i

Virkeligheden med ham.

Herman Bang debuterede som Journalist i

et kortvarigt Konkurrenceforetagende til CItr.

Rimestads: Dagstelegrafen, som skulde servere

et jævnere Publikum dets aandelige Føde paa

en mindre udsøgt Maade end det fornemme

„Dagblades og tillige udvikle nedarvede Tradi-

tioner i Retning af lokalt Nyhedsstof. Naturlig-

vis blev Bang først litterær Anmelder, og med en

følsom Bedømmelse af den anonyme „Jason med

det gyldne Skind" vakte han af nærliggende

Grunde Opmærksomhed hos selve „Dagbladet"s

Redaktør. Under Topsøe skrev han frie

litterære Artikler i „Dagbladet", og efter at

dettes Redaktionssekretær Bierring var gaaet

over til NationaLidende, fulgte Bang med ham.

Her skabte han foruden Feuilletonerne

Vekslende Themacr, der virkelig kom til at

svare til deres Navn, Rubriken Mosaik. Den

bestod af kortfattede, vel turnerede Nyheder

fra Litteraturens, Kunstens, det gode Sel-

skabs Verden og blev det lille Korn Dyna-

mit, der snart skulde sprænge den gamle

Journalistiks solide Bygninger i Luften.

Ikke for intet blev den nye Bevægelse

indledet af en ung Mand, som havde de-

buteret (i Nutiden) med nogle flot skrevne

Artikler, hvis formentlige Indiskretion længe

var Samtaleemne hos de to å Portaer.

Foruden at skrive rent personligt, ganske

uakademisk om Litteratur og servere sociale

og lignende seriøse Emner i skarp artistisk

Sauce, drog Bang i sine Mosaiker Forhold

og Personer ind i Journalistikens Lys, som

tidligere uden mindste Pikanteri havde været

skjulte i Privatlivets Mørke.

Herman Bangs Forbillede var den pari:-iske

Presse, særligt Figaro; hans første Elev

blev Peter Nansen; Kulminationen af den

Bevægelse, han havde indledet, naaedes i

Politiken — Edv. Brandes', Peter Nansens og

Henrik Cavlings Blad. Edv. Brandes med

sin banebrydende Form for Teateranmeldelse

allerede Dagen efter vedkommende Forestilling,

Nansen med sine Causerier, Cavling med sin

Reportage, flankerede af Folk som Børsken-

deren Ernst Brandes, den politiske Referent

Staal, Varietéjournalisterne Cetti og Hjorth-

Clausen blev de Mænd, som førte frem til

374



En dansk Journalist og hans Værk

Sejr en fransk

paavirket Jour-

nalistik, der for-

drede litterær,

personlig Hold-

ning i selv den

ubetydeligste

Meddelelse. Hø-

rup og Georg

Bratides kunde

trives indenfor

dens Rammer,

som Bjørnson og

andrefremragen-

de Aander, uden

at de teknisk set

havde nogen Ind-

flydelse paa dens

Udvikling.

„Politiken"

blev hurtigt det

journalistiske

Mønster i Dan-

mark, som efter-

haanden virkede

tilbage paa alle

ældre Blade og

tjente til Model

for de yngre, saa grundigt, at da den store

Bondeven Alberti grundede sin Avis til Bekæm-

pelse af den københavnske Fordærvelse, lod

han sine Hjælpere kopiere „Politiken" s Ram-

mer og Arbejdsmaade ud i Karikaturen.

Netop paa den Tid, da „Politiken" betød

allermest, begyndte et nyt Navn at dukke

op i dansk Journalistik, Franz von Jessens.

I et Julehefte fra ifjor har Jessen selv

muntert og elskværdigt skildret, hvorledes

han i 1889, som nittenaarig Assistent i

Landmandsbanken, debuterede i Journalistiken

med Hovedstadskorrespondancer til Holstebro

Avis. Allerede Aaret efter sad han som

Redaktionssekretær ved Aarhus Stiftstidende,

men brød i 1902 resolut ud fra Provinsen,

hvor der ellers sikkert havde ventet ham en

Franz v. Jessen i Mandsjuriet.

Portrætet er taget af en amerikansk Fotograf Archibald til „Colliers

Weckly" i Juli 1904 i en kinesisk Fansa i Omegnen af Liaojang.

ledende Stilling.

Den unge Mand

havde foresat sig

at blive Journa-

list i stor Stil;

han vilde skabe

ensæregen^ran^

reportage paa

Dansk.

Der er altid

noget dristigt i

at ville arbejde

under store For-

mer i et lille

Land ; man risi-

kerer alt for let

at komme til at

dele Skæbne med

den klassiske

Taarnspidslor-

gylder i Provins-

byen. Og da

Franz v. Jessen

drog bort fra

Aarhus' Køb-

stad, var det med

en Idé, som den

kun fostres af en

to og tyveaarig Mand, der foruden Talent

og Flid har Vilje og Mod.

Han vilde fæstne og udvikle den politiske

Reportages Begreb herhjemme og tillige intet

mindre end drage det hele store Udland ind

under dansk Reportages Virksomhed til Gavn

og Glæde for Danskere og Danmark.

Der har været skrevet om Oprettelsen af

Fagskoler for Journalister; det foresvæver

mig, at der et eller andet Sted paa den

Konto allerede er bleven bevilget Penge.

Franz v. Jessen valgte til Erhvervelsen af

sin journalistiske Dannelse at gaa i den

eneste Skole, som vistnok demitterer journa-

listiske Kandidater tilfredsstillende: Arbejdets

og det praktiske Livs. Han rejste ud, skaf-

fede sig Volontærstillinger først paa National-
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zeitung's Kontor i Berlin, senere ved Le Temps

i Paris, sled som en Hest i fremmede Sprog,

skaffede sig udenvælts saa mange Forbindel-

ser, som hans velvalgte Optræden og kloge

Tjenstvillighed satte ham i Stand til at er-

hverve, og da han i 1894 vendte tilbage

som Redaktionssekretær ved Illustreret Tidende,

havde dansk Journalistik baade en Ærgerrig-

hed og en Dygtighed mere.

Det faldt ganske i Traad med Jessens

Planer og stemmede med hans særlige Anlæg,

naar han, straks samme Aar, blev en af de

virksomste Assisterende ved de fremmede

Journalisters Besøg i København efter Kielcr-

kanalens Aabning; allerede dengang viste

han Evne til at udnytte baade sine betyde-

lige Sprogkundskaber og sin selskabelige

Smidighed; Artikler i 111. Tid. — Skildringer

fra Rejser og Opsatser om storpolitiske

Spørgsmaal — aabenbarede, at han stilistisk

var gaaet i Firsernes gode litterære Skole;

det endnu bestaaende Korrcspondancebureau

Unio, som han grundede samme Aar, vid-

nede om praktisk Sans for nøgternt Arbejde

i Reportagens Tjeneste.

Og med sejg Udholdenhed, gennem hun-

dreder af Interviewer i Danmark og Udlandet,

ved tusinder af Artikler, fra Rejse til Rejse, har

Franz v. Jessen arbejdet sig frem til at naa det

Maal, han som ungt Menneske havde sat sig.

Dette fremgaar for det store Publikum af

det Subskriptionsværk : ligne, Begivenheder,

Mennesker, hvoraf Gyldendalske Forlag netop

har udsendt første Hefte, og som forøvrigt

kun vil være et Optryk af Jessens tre hen-

holdsvis i 1906, 1907 og 1908 udgivne

Bøger : Egne, jeg saa ; Begivenheder, jeg op-

levede; Mennesker, jeg wødte, der alle har

fristet den lykkelige Skæbne i Løbet af saa

kort en Tid at blive udsolgte.

Franz v. Jessen har heri samlet en stor

Del af sine mest typiske Artikler fra 1893

til 1908 og giver saaledes ogsaa dem, der

ikke i Aarenes Løb har haft Lejlighed til at

følge ham, et fyldigt Indblik i sin hele Virken.

Jeg har set et engelsk Blad engang an-

befale Jessens Korrespondancer med de Ord:

Her er en Mand, der kun fortæller, hvad han ser.

Hermed karakteriseres den Egenskab ved

Franz von Jessens Reportagekunst, hvor-

igennem han er i Slægt med Traditionerne

fra gammel engelsk Journalistik, Billes og

Topsøes Skole. Og Jessens artistiske Form-

ning af sin Reportage har ikke ført ham

ind paa den betænkelige moderne Kunst-

færdighed, der for Eksempel omdigter et In-

terview med en Mand i Telefon til et Besøg

i den paagældendes Hjem, hvor flere Men-

nesker optræder i interessante Situationer,

som formentlig belyser den interviewedes

Holdning i den Sag, Reporteren skal be-

handle. Paa den anden Side kommer han i

lige saa bestemt en Modsætning til den,

f. Eks. af Tyskeren Oberst Gådke under

Japanerkrigen, repræsenterede, ræsonnerende

Reportage, der egentlig kun benytter de Be-

givenheder, Journalisten oplever, som et Grund-

lag for Betragtning, Vurdering, Forudsigen.

Man læser Jessens Artikler med en be-

tryggende Fornemmelse af Paalidelighed.

Ganske vist er Begivenhederne sete igennem

et bevægeligt Temperament ; men deres fak-

tiske Indhold er aldrig forvansket. Derfor

er Jessen med sine hundreder af Interviewer

kun en eneste Gang bleven dementeret. Det

var i 1899 af Centrumsmanden v. Strom-

beck, hvem Jessen under Udvisningsdebat-

terne i Berlin interviewede, og som bagefter

paa Grund af forandret Taktik fra sit Partis

Side fandt sig foranlediget til at protestere

— dog kun med det Resultat, at selve de

tyske Katolikers Hovedorgan Germania kort

efter i beklemte Vendinger tog Afstand fra ham.

Og naar Franz v. Jessen saaledes har

undgaaet Dementierne, er det ikke, fordi hans

Interviewer har været betydningsløse eller

fandt Sted i fjerne Lande overfor Personer,

som ikke kunde læse det Sprog, hvori deres

Udtalelser senere offentliggjortes. Thi baade

har de mest fremragende Personer i de mest
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omtalte Situationer maattet „staa" for den som hans Læseres Spænding maa forlange,

danske Journalist, og desuden er en stor Franz v. Jessen fejrede i saa Henseende

Mængde af hans Artikler fra Dansk gaaet under Unionskrisen en Triumf. Det var med

over i virkelige Verdensblade som Frankfurter Rette, at den norske Aftenposten''s aktmæs-

Zeitnng, Netie freie Presse, Le Temps, Daily sige Redegørelse for Begivenhederne i 1905,

Graphic. Herhjemme har vi haft en fortrinlig som udkom efter Unionens Opløsning, i sin

Lejlighed til at kontrolere deres Objektivitet

gennem det Sæt af Interviewer, som Jessens

Bog bringer under Overskriften Norges syvende

fiini i^oj. Paa en Tid, da alle Skandi-

navers Øjne kritisk hvilede paa hver Ud-

talelse om og af de ledende Personer i

Unionskrisen, interviewede Jessen paa svensk

Side Udenrigsministeren Gyldenstolpe, den

senere svenske Statsminister Carl Staaff,

Socialdemokraten Branting, Bondeføreren Da-

niel Pehrson, Sven Hedin, som i Times førte

historiske Materialsamling medtog det Tele-

gram, Jessen d. 5. Juni fra Christiania sendte

„Nationaltidende". Paa en Tid, da ikke blot

den norske Presse, men enhver norsk Mand

iagttog den mistænksomste Hemmeligheds-

fuldhed med Hensyn til de planlagte Hand-

linger, hvorom desuden kun et lille Mindretal

kunde have nogen paalidelig Mening, be-

budede Jessen Unionens Opløsning og Kongens

Afsættelse „inden Ugens Udgang" og kan

med Tilfredsstillelse pege paa, at begge disse

hele Kampagnen mod Frithjof Nansen, og Begivenheder indtraadte d. 7. Juni.

blandt Nordmændene foruden Nansen selve

Statsminister Løvland Dagen efter Sank-

tionsnægtelsen paa Stockholm Slot, saa at

Interviewet bragte hele Beskrivelsen afStats-

raadsmødet den foregaaende Dag. Folk

tænker næppe rigtigt over, hvor megen Ver-

denskundskab og Takt der kræves for at

opnaa Interviewer af den Art, og hvor sikker

en Forstaaelse af Øjeblikkets Situation der

kræves for at kunne baade lytte til og spørge

ledende Personer saaledes, at Interviewet

bringer den tilsigtede, virkelige Oplysning.

Kun Fagmænd vurderer tilbørligt den klare

og anskuelige Form, hvori det umiddelbart

efter Samtalen nedskrevne telegraferes til Bladet.

Den, som under slige Forhold afsender et

saadant Telegram, har baade forstaaet at

erfare og iagttage og ikke været bange for

at tage Beslutning og handle.

Allerede under Kong Oscars Regerings-

jubilæum i 1897 havde Jessen behandlet

svenske og norske politiske Stemninger, til

Dels igennem Interviewer af fremragende

Politikere i begge Lande. Fra hans Ophold

dengang i Sverige og Norge mindes jeg et

Par Episoder, som kaster en supplerende

Belysning over hans Arbejdsmaade og dens

Principer. Midt i alt det skandinaviske

Stof stødte Læseren pludseligt paa et

Besøg hos den græske Gesandt i Paris,

Det er farligt at spaa, siger Amerikaneren, Delyannis, der, som sit Lands Repræsentant,

naar ikke man véd i Forvejen. Franz v.

Jessens Reportage giver sig ikke af hermed;

men i stærkt tilspidsede Situationer drives

selv den Reporter, der kun vil være Nuets

flyvende Historieskriver, ind paa at maatte

var sendt til Stockholm i Anledning af Fe-

sterne. Med den ægte Reporters Velunder-

rettethed og Snarraadighed havde Jessen

øjeblikkelig grebet en Chance i Farten paa

Efterretningen om , at Fredspræliminærerne

profetere. Det hører med til Skildringen af mellem Tyrkiet og Grækenland var under-

hans Nu, at han nedtegner de Muligheder, skrevne i Konstantinopel. Den anden lille

som Øjeblikket gaar svangert med, og jo Hændelse knyttede sig til den norske Biskop,

skarpere og klarere han har kunnet se og Dr. Bangs Tale ved en Kirkefest i Chri-

forstaa, hvad der omgav ham, jo dristigere stiania, hvor den høje Prælat kom ind paa

tør han vove det Spring ud i Fremtiden, Norges firehundredeaarige Forbindelse med
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Danmark i Vendinger, der kunde give An-

ledning til en for Danmark noget pinlig

Misforstaaelse. Jessen nøjedes ikke med rent

objektivt at føre disse Ytringer i Pennen, han

interviewede Biskoppen og fremkaldte de nød

vendige, berigtigende Erklæringer.

Under dette Synspunkt af en altid vaagen

fædrelandsk Interesse tør og maa Franz v.

Jessens hele journalistiske Virksomhed ube-

tinget ogsaa ses. Han har siden sit

lille Interview med Biskop Bang rejst meget

hyppigt og meget langt. Han er aldrig rejst

saa langt, at han naacde udenfor sit Fædreland.

Det fremgaar klart af Ture som den til

Dansk- Vestindien eller de mange til Nord-

slesvig eller i nordslesvigske Spør^sm.aal til

Berlin ; men allertydeligst og mest beteg-

nende træder det dog for Dagen, da han i

1904, inden Krigen, var i Rusland. Jessen

kom med udsøgte Introduktioner og særligt

formaaende Støtte til Set. Petersborgs rigt

omskiftelige Liv, der tilmed dengang brusede

af Sted i et yderst flot, chauvinistisk Tempo.

Der var interessante Chancer for en Mand

af det gode Selskab, rigt Stof for en be-

hændig Fen og en let Høst at samle ind til

Avislæsere. Men Jessen søgte hverken Sel-

skabssalene eller de russiske Folkestemninger,

han styrede lige løs paa det i Tilstandene,

som kunde være af Betydning for Danmark.

Hos toneangivende Industridrivende, Handels-

folk, udenrigsministerielle Embedsmænd skaffede

han sig paalidelig Efterretning om , hvor-

ledes man i Rusland tog det danske Publi-

kums og mange danske Blades Japaner-

beundring og paaviste de skæbnesvangre

økonomiske Følger, som det vilde have, om

man ikke hjemme tog Skeen lidt i en anden

Haand — hvad man da ogsaa gjorde.

Det Hovedmaal, som Franz v. Jessen i

sin tidlige Ungdom satte sig, og som den

nu snart fyrretyveaarige Mand *har naaet,

turde man maaske definere saaledes: at for-

tælle om store Begivenheder for et lille Land

— der var hans Fædreland.

Han blev en national Reporter i stor Stil.

Han blev tillige en virkelig Skribent.

For en stilistisk skolet Iagttager er der

ingen Tvivl om , at den Journalist , som

nu har udgivet et typisk Udvalg af sin

Manddoms Værk, oprindelig har drømt om

at blive Digter. Adskillige af de ældste Ar-

tikler — fra 1893— 94 — har en ganske

stemningsmæssig Karakter. Dette gælder

særligt den poetisk følte og formede Skildring

fra Den klingende Grotte; men ogsaa i f. Eks.

Andalusiens Perle og Ved Bosporus træder

det journalistiske stærkt tilbage for det rent

æstetiske.

Hvor Franz von Jessen i den Tid vil give

en blot journalistisk Skildring, som i hans

Beretning fra en Tyrefægtning i Madrid, er

Iagttagelsen og Gengivelsen hverken sikker

eller rammende. Som saa mangen anden

Nordbo forveksler han sin egen Sindsbevæ-

gelse med hvad der faktisk foregaar ved en

Tyrefægtning i Spaniens klare Luft og for

et Amfiteater af Spaniere, der vel er liden-

skabelige, men ikke et Fnug sentimentale.

Hans ophidsede F'antasi lader ham, naar

Tyren smækker Hornene op i en Hest, eller

Pikadoren rammer den med Lansen, høre

„Kvindernes Skrig, Mændenes ophidsede Raab

og Børnenes Latter, der lød kort og ligesom

drukken", medens Virkeligheden har budt

paa et med Tyrefægtningens Teknik fortroligt

Publikum, som applavderer det dygtige Stød

og gennemhaaner den ubehændige Parade.

Den „blodtørstige Nydelse" er ganske paa

den danske Tilskuers Side, som i den Grad

ser rødt, at han ikke alene lader en Pikadors

Lansestik i Tyrens Ryg fremkalde „en pur-

purrød, dampende Blodstraale", der „stiger

i Vejret" som „fra en Fontæne", men end-

ogsaa udstyrer selve det friske Kampdyr,

der kommer springende lige ind fra Stalden,

med „to Blodstriber, rindende ned ad dens

Sider". Desuden har jeg en udpræget Mis-

tanke om, at flere af de Kunststykker, som

Forfatteren lader udføre af de Folk, han
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kalder Banderillos, men som for Resten

hedder Banderilleros, snarere skyldes et Stu-

dium af Billedbøger end Selvsyn; i hvert

Fald har den, som skriver disse Linjer, i

Madrid, Sevilla, Cadiz set op imod de halv-

hundrede Tyre blive dræbte i de mest

distinguerede Tyrekampe , uden at nogen

eneste Præstation som de omtalte er fore-

kommen; hvorimod jeg ganske vist oftere

har hørt saadanne nævne som sjældne Eks-

empler paa fremragende Tyrefægteres Rutine.

Det afgørende Omsving — og Opsving —
i Jessens journalistiske Skildringsevne synes

mig at foreligge med Tsar- Dage utider Triko-

loren, som oprindelig var Korrespondancer,

sendte til en københavnsk Avis fra Kejser

Nikolajs historiske Besøg i Frankrig.

Det aktuelle i Situationen og det forcerede

i Udarbejdelsen har her ligesom krystalliseret

Journalisten frem i bedste Forstand. Her er

en Følelse, fortrolig med Emnet, rolig Sik-

kerhed i Iagttagelsen og en rap og heldig

Haand i Gengivelsen. I disse Skildringer

findes en harmonisk Forening af præcist

Referat og kunstnerisk fremstillet Stemning,

saaledes som den føltes af en kultiveret Mand.

Det ses af de senere Afsnit i Franz von

Jessens Værk , at hvad her blev vundet,

sætter Forfatteren ikke til, men befæster

han og udvikler.

Han er i sit Ordvalg og sin Rhytme,

sine Billeder og Indfald ikke uberørt af

litterære Reminiscencer ; stundom løber en

banal Avisvending ham i Pennen, som et

Sted, meget morsomt og betegnende for den

tungerappe Verdensjournalist, en Overførelse

af det franske: Inutile a dire . . .; han kan

i mere dvælende Skildringer falde for en

noget pretentiøs Bredde eller Gentagelse.

Men hvor Franz v. Jessen rigtigt for Alvor

er i Sadlen som Journalist, Øje til Øje med

det, som bliver til, tumler han sin Pegasus

med Telegrafvingerne brillant.

Begivenheden er og maa naturligt være

hans rette Element, hvor han har vundet

sine største Sejre. Det af hans Bogs Afsnit,

som hedder Begivenheder, jeg oplevede, er der-

for ogsaa ubetinget det betydeligste. Og
indenfor dette indtager atter Norges syvende

Juni igoj den journalistiske Førsteplads,

Under Begivenhederne, Jessen oplevede,

hører ogsaa den russisk-japanske Krig, hvor

han som Korrespondent fulgte en Division

af den russiske Hær.

De Betragtninger, han i en enkelt Korre-

spondance fra Mantschuriet anstiller over

moderne Krig i Almindelighed og den rus-

sisk-japanske i Særdeleshed, indeholder, ved

Siden af meget rigtigt, væsentlige Misfor-

staaelser, hvad der let kan konstateres af

enhver, der læser militære Værker som f. Eks.

den tyske Generalstabs om Krigen 1904 — 05.

I det hele taget savner man i disse Skil-

dringer fra en Krig militær Kundskab og

tillige Kendskabet til de paagældende Sprog,

hvad der tilsammen vilde have givet Jessen

lige saa fortrinlige Chancer for sit Referat,

som hans politiske og øvrige Indsigt i For-

holdene gav ham overfor Stemninger og Be-

givenheder i Norge i 1905. Men hvor Franz

v. Jessen kun gaar ud paa at fremstille

selve sin egen Færd som „Schlachten-

bummler" indenfor den russiske Hær, naar

hans Beretning ofte det fuldkomne. Det

underligt stumme, som hviler over hans

Skildringer fra Krigen, og som maa beherske

dem, fordi de skyldes en Mand, der hverken

forstaar Ordene, som lyder omkring ham,

eller det militære Indhold af Begivenhederne

for hans Øjne, bidrager kun yderligere til

at male denne fremmede og i en vis For-

stand uvedkommende Mand , der ligesom

belurer Krigen og ikke undgaar Pustet af

dens skrækindjagende Aande, som gaar ham

gennem Marv og Ben.

Man læse f. Eks. Slagel ved Talchitchao

og i Mod Slaget ved Liaojang Skildringen

som denne: ,

Det regner næsten hver eneste Dag. Hver
Morgen oprinder med glubsk Hede. Der rører
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En dansk Journalist or/ hans V(prk

sig ikke en Vind, De lumre Uddunstninger fra

Gaardes, Markers og Vejes bundløse Pløre, fra

gispende Mennesker og dampende Dyr. fra op-

hobede Uhumskheder omkring overfyldte Boliger

standser lavt ved Jorden og lægger sig som Stank

i Haar og Klæder, som kvalmende Smag paa Læbe
og Gane.

Her findes ikke rent Vand i Miles Omkreds.

Floder og Brønde lurer med Sygdomme, der i et

Nu faar den stærkeste Mand til at vride sig i

Smecrte. Vi vadsker os i en brun Vædske, hvis

Bundfald lugter ilde, og som i kogt Tilstand

grumser alle Drikke, saa det koster Overvindelse

at fere dem til Munden. Ude og inde er Tøj,

Madvarer og alt, man rører ved, dugget og klamt.

Theen — den eneste Læskedrik, vi ejer — bliver

til en sort, slimet Masse ; det kostbare Sukker —
Nydelsen, vi alle er bleven forfaldne til som
slikne Børn — flyder ud i fedtede, snavsede

Draaber; Tobaken, der fremlokker de dulmende
Drømme, og som man kunde gøre sig til Tyv for

at faa fat i, klumper sammen i vaade Totter, der

skyr Ild. Naar lirødene fra Intendanturens Op-
lagsteder ved Jærnbanelinjen kommer ud til Lejr-

pladserne her ved Fronten, er de saa bløde, at

et Barn kan bryde dem, og paa Kryds og Tværs,
indvendig og udvendig, har Skimlen oversaaet

dem med irrgronne Stænk.
Hver Dag er der noget, som gaar i Stykker,

bliver borte eller slipper op. Og intet af det kan
erstattes — ikke den sprungne Rem i Seletøjet,

ikke det knuste Drikkebæger, ikke den tabte

Lommekniv, ikke de i Mudderet opslidte Støvler.

Mit lille Kogeapparal har ophørt at gøre Nytte

ved Tilberedelsen af min Kammerats og mit

Morgcnmaaltid; Spritcn er forlængst sluppen op,

og den kinesiske Brændevin (han tchi), vi har

prøvet at hjælpe os med i Stedet, er paa gaade-

fuld Vis forsvunden — maaske stjaalcn af en

stakkels Soldat, der ikke har kunnet modstaa
Fristelsen til i en kort Rus at glemme Lidelser og
Savn.

Fluernes Antal vokser og vokser. \'i maa
formelig hane os Vej gennem deres Skarer for at

komme ind ad Fansa'ens Dør. Hordevis summer
de ind gennem Vinduernes rcgnvaade, flaaede

Papirruder. Naar vi om Aftenen — urimelig tidlig,

fordi der intet andet er at gøre — kaster os paa
Feltsengen, løfter der sig en Legion af dem med
Brus som en Kæmpe-Bisværm, som atter med det

første Morgenlys daler ned for kravlende og kil-

drende over Ens Ansigt og Hoved at jage Søvnen
bort og forøge den graa, lumre Dags ubarm-
hjærtige Længde.

Ustandselig, Dag og Nat, risler den lunkne
Regn ned over Landet. Naar vi skal skifte

Kvarter, bruger Stabens Træn en Time om at

tilbagelægge hver Kilometer. Kærrernes Hjul for-

svinder i Mudderet, saa Vognkassen ser ud som
en sti andet Pram. Hestene synker til Bringen i

opblødt Ler. Nøgne op over Bæltestedet bakser
Tropperne for at faa D\'r og Kærrer frem, og ofte

ser man blot deres Hoved, Bryst og Arme oven-
for det linde, okskrementfarvede Pløre. Hvor
Kanonerne staar, maa de blive staaende. Hverken
Russere eller Japanere kan tænke paa at rykke

frem, saa længe denne Regn vedbliver at strømme
fra Himlens lave, blygraa Skyer.

Og saa skænke man ogsaa den Omstæn-

dighed en Tanke, at denne indtrængende

Skildring ikke er bleven til paa Grundlag

af Øjeblikkets Notitser bagefter i Ro og Mag

ved det hyggelige Skrivebord, men at en

overanstrengt Mand har maattet skrive den

ned under Uro og Tummel, i en stinkende

Hytte, med sin Hests Saddel holdt imellem

Knæene som Underlag for Papiret!

I Nutidens evropæiske Journalistik er der

overalt ved at trænge en Bevægelse frem,

som har sit Udspring i Amerika. Den lader

haant om den æstetiske Holdning i Pressen.

Det fint „gennemskrevne" Blad er intet mod

det lynsnart og betydningsfuldt underrettede.

En Telegrammeddelelse paa to Linjer, der

kan faa Indvirkning paa Dagens Børs eller

have anden øjeblikkelig praktisk Betydning

for paagældende Blads Læsere og Aver-

terende, er af langt større Værd end den

finest skrevne og psychologisk dybeste Ud-

redning af den største Begivenhed ; saadanne

Artikler kan maaske gaa i visse Tids-

skrifter og tjene til Underholdning eller Be-

læring for det Mindretal, der regner med

det lange Løb; i Dagblade hører de ikke

hjemme.

En Reporter af Franz v. Jessens Karakter

er for denne Retning ganske gammeldags.

Af hele hans Værk vilde maaske kun hint

Telegram fra Norge af 5. Juni 1905 af-

tvinge den Respekt. Dens Mænd er kun

det klare Faktums eller den beregnede Usand-

heds Telegrafister.

Ogsaa i Danmark spores Tilløb i denne

Retning. Ganske overvejende bekender vor

Presse sig dog endnu til den gamle Lære.

Journalistik blev for os en Gren af Skøn-

litteraturen og er endnu ikke ophørt med at

være det. Mænd som Franz von Jessen vidner

højt herom.
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TYSKERNE OG VI

En Betragtning rettet til Fredsværnssagens Forkæmpere.

Af Herman Bang.

DET tyske Folk begynder at spidse

Øren. Man gør mer. Man har be-

gyndt politisk at tale om os og spørge

efter, hvad er det, der foregaar. Jeg

anser dette for højst og yderst beklage-

ligt. Men den simple Sandhed byder at

tilstaa, at, hvis Tyskerne begynder at

tale om os, er det, fordi vi — taler alt-

for meget om dem. De, som tænker en

Smule, siger til sig selv, at det desværre

kun er kommet saadan som de fryg-

tede, at det komme vilde. Ti i et Lom-

me-Formats-Kongerige, hvor de mest

fremragende og førende Politikere mer

end sjældent blev til mer end snu Parti-

ledere, tør man næppe forlange, at de

politiske Agitatorer skal opføre sig som
Statsmænd.

Og i Agitationens Tegn lever vi, og

vi maa leve deri. Stærkere og stærkere

maa endogsaa denne Agitation blive,

indtil hver eneste Enkelt, hver den Dan-

ske, Ung, Gammel, Kvinde, Mand,

Knøs, har været stillet Ansigt til Ansigt

og øje i Øje overfor Fredsværnets

Spørgsmaal. Som et Samvittighedsspørgs-

maal maa det stilles og staa for hver

En og hver Enkelt, om vi, i det tru-

ende Tilfælde, vil værne vor Dørtærskel

og vort Lands Ukrænkelighed, eller om
vi vil leve for en aaben Dør og ligge,

uværnet, som herreløs Jord, hvilken, hvis

han vil. Hvermand kan træde. Vil du,

at Fædrelandet efter vor Evne skal vær-

nes mod Indbrud, eller vil du, at det

skal opgives værnløst? Det er Spørgs-

maalet. Aldrig var noget Spørgsmaal

klarere. Men heller aldrig var i vort

Folks Liv noget Spørgsmaal mere afgø-

rende. Derfor maa det rettes til hver

enkelt dansk Samvittighed. Og Agitatio-

nen tør ikke raste, før dette er sket.

Man bør da tillige gøre hver enkelt op-

mærksom paa, at hvis vort Folk vælger,

at Danmark skal staa vaabenløst, og vi

uden Modstand skal tillade Landets Be-

sættelse, da ^aar vi, som er de Mindste t

Ferden, ene af alle mod alle. Ti Folkenes

Samfund kræver endnu den Dag idag af

hinanden, at den, som vil bevare Selv-

stændigheden, maa i det mindste forsøde

at værne sin Ukrænkelighed. Selv de

Stater, hvis Neutralitet er garanteret,

paahviler det som en Pligt, at de kan

værge deres Ukrænkelighed. Svejts' Ar-

bejde for at styrke og atter styrke sit

Folkeværn drives ustanseligt, og Belgien,

som befæster for Millioner og igen Mil-

lioner, staar foran Forslaget til alminde-

lig Værnepligt. I Norge har Venstres

Regeringer skabt en stærk Hær, som

man bestandig viser samme Omhu,
skønt Landets største Statsmand sluttede

sit Virke ved at lade Norges Integritet

besværge af fire Stormagter. Vi alene,

vi, hvis Neutralitet ingen garanterer,

vi skulde, ene af alle, staa værneløse.

Vil du, tør du paatage dig dette An-

svar, hvoraf Død og Liv kan afhænge

for Fædrelandet? Dette er Spørgsmaalet

til dig. Og dette Spørgsmaal maa Agi-

tationen rette til hver Enkelt, for at hver

En kan vide, hvad det gælder, og hvad

der afhænger af hans Svar.

.Agitationen maa fortsættes og den

maa stige, saa en Dag Svaret kan gives

under alles Ansvar — alles og den en-

keltes.
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Agitationen er prisværdig og nødven-

dig.

Men dens Veje er det, som indgyder

de Tænkende Frygt, og de siger til sig

selv, at alt er ved at komme saaledes,

som de, ængstelige, forudsaa, det paa

Agitationens Dag komme vilde.

Det er den brede Agitations Væsen,

at den, for at paavirke Masserne, maa
anvende det Haandgribelige og vende

sig mod det, man lettest faar i Tale i

Mængdens Sind. Hvor Gærdet er lavest,

gaar Agitationen over.

Uet er derfor, de enkelte altid har

frygtet den Dag, da Fredsværnssagen

maatte rejses som en Folkeagitation. Vi

har frygtet, at denne Agitation, naar

Agitatorerne aabnede deres runde Munde,

skulde blive til den megen og altfor

megen Tale om en enkelt Magt, mod
hvem man skulde værge sig — om
Tyskland, lad det altsaa være sagt. Det

er ikke og kan ikke være vor Tanke,

at vort Værn alene eller særligt skulde

være rettet mod Tyskland. Ti vi ved,

efter de engelske Flaademanøvrer ved

Esbjerg, alle meget nøje, hvad Skæbne

der, naar Katastrofen kommer, kunde

vente os ogsaa andetsteds fra.

Men i Agitationens Mund „bider"

Tyskland bedre. 1864 er Folkets Sind

nærmere end 1807. Mindet om Dybbøl

kan lettere gøres levende og — Nord-

slesvig kan afgive, saa at sige. Dagens

Kost i Agitationens Tjeneste. Derfor

truer Fredsværnsagitationen med —
halvt hemmeligt, kvart aabenlyst, be-

vidst og næsten ubevidst — at formes

med en Særbrodd mod Tyskland. Agi-

tationen springer over Gærdet, hvor det

er nemmest og sér ikke Grøften, som
kunde blive — Afgrunden.

Hvis vi, under Agitationens Løb,

skulde lade os henrive til at fare videre

med dette altfoi lette Spil, vilde vi imid-

lertid ikke blot begaa en Forbrydelse

mod det Fædreland, som vi tror at

tjene, vi vilde ogsaa begaa en urimelig

Uretfærdighed mod det tyske Folk.

Lad os tage det sidste først.

Og lad os begynde med Nordslesvig.

Jeg er født der. Min Moders Trin lød

mellem Adserballigs Nøddehække. Der
hørte mine Øren første Gang de mit

Folks Sange, der, som et levende Baand,

slynger sig om hver en Roman, jeg

skrev. Tror man vel, at jeg mindre el-

sker Als' blomsterbærende og fagre

Jord.^ Men den tabtes, og det sømmer
sig ikke, at vi forglemmer, hvorfor og

hvordan. Det var vore danske Stats-

mænd, der tabte Nordslesvig. Hvis vi

endnu ejer Vrede, saa lad os vende den

mod dem. Og hvad Nutiden angaar, da

lad os, overfor Forholdene i Nordslesvig,

uden at skjule vor .Sympati og selv vor

dybe Taknemmelighed mod dem, der kæm-
per for at bevare Modersmaalet, betragte

disse F'orhold med den Ro, som her ene

er paa sin Plads. Vi Danske er, tror

jeg, altfor tilbøjelige til at betragte tysk

Fremfærd i Nordslesvig som et udeluk-

kende „dansk Spørgsmaal. " Men det er

i Virkeligheden et indre-politisk prøjsisk-

tysk Spørgsmaal, der er kædet og svej-

set sammen med hundrede andre Spørgs-

maal og Hensyn i et stort Rige og et

uhj're Statsmaskineri. Dette sér vi altfor

sjældent, eller vi lader, som vi ikke sér

det. Jeg staar ind til mit inderste

Hjerte uforstaaende overfor en Statsidé,

der ikke vil tillade loyale Statsborgere

frit at benytte et Sprog, som er deres

Modersmaal. Men i det bureaukratiske

Prøjsen hænger Sprogforholdenes Van-

skeligheder sammen med et indrepolitisk

Regeringssystem, som kun nye indre-

politiske Konstellationer kan ændre —
efter en stor eller største Delen af det

tyske Folks Ønske.
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Ikke en Gang den tyske Regerings

eller Stats F^ølelser mod Kongeriget

Danmark tør vi maale ved dens (af hele

Indenrigspolitikens fremgaaende) Stilling

til de i „Riget" dansktalende Borgere.

Men at dømme det tyske Folks Stem-

ninger imod os efter Regeringens For-

holdsregler i Nordslesvig — det i det

mindste er en umulig Urimelighed.

Man begaar en uhyre Uret derved,

og man kommer til et ganske falsk Re-

sultat.

Den store tyske Middelstand er gen-

nemtrængt af en instinktmæssig Velvilje

mod Danske og Danmark. Mangfoldige

kender Landet fra Rejser, og dets Natur

synes Nordtyskere hjemlig og beslægtet.

I det brede tyske Folks Sind, der, som

ethvert Folkesind, med en sejg Trofast-

hed bevarer sine lidet sammensatte og

enfoldige Begreber, er der om de Dan-

ske blevet Erindringen tilbage om en

lille Nation, med hvilken man — aa,

for meget længe siden — maatte kæmpe,

men som forsvarede sig tappert og af-

tvang en oprigtig og hjertelig Agtelse.

Dette er det bredere Folks Sindelag.

Man sige nu ikke, at det er let for Sejr-

herren at bevare eller vise en vis ned-

ladende Godhed overfor den Lille og

den Besejrede. Ti dette rammer ikke.

Vort Folk og Samfund er saa lille, at

det for et Storland var grumme nemt at

indhylle os i Ligegyldighed. Men den

bredere, tyske Befolkning har sympa-

tisk Interesse for, hvad dansk er. Og
førende aandelige Kredse har langt

mere. Naar det tyske Teater i de sid-

ste Aax bogstavelig oversvømmes (i

Klammer sagt, til største Skade for

dansk Kunst, hvis Anseelse lider under

alt dette Vraggods' uundgaaelige Fald)

af danske Skuespil, skyldes det ikke

alene den tyske Produktions Armod. Ti

fremmede Stykker var ogsaa andetsteds

at hente. Men tyske Teaterledere, som

er gode Vejrhunde overfor Publikums

Stemninger, véd, at danske Skuespil, i

vide Kredse, paa Forhaand mødes med

opmærksom Velvilje af Tilskuerne. De-

res øren er sympatisk aabne for en

Kunst, der forekommer dem nær beslæg-

tet, og som rummer en teknisk Kultur,

hvilket det dannede Tyskland er rede

til fuldt at anerkende. Det gaar ikke

anderledes med danske Bøger. Tysk-

lands Forlæggere aabner paa vid — og

for vid — Gab Døren for danske

Noveller og Romaner af ganske samme
Grunde som de, der fører Scenerne til

at spille danske Stykker. Og Forlæg-

gerne bedrager sig ikke. Tysk Kritik

viser dansk Bogvirke næsten ligesaa

aarvaagen og redebon Opmærksomhed,

som den viser selve Landets egne Frem-

bringelser; og rundt om i Tyskland

læses af de bedste Læsere dansk Litte-

ratur med en inderlig Forstaaelse, der

forbauser. Jeg kan tale af Erfaring. Ti

jeg var i det sidste Aar meget rundt i

Tyskland, og overalt, i de største Byer

som i de mindste, mødte jeg kloge og

interesserede Mænd, som havde rejst i

vort Land, ikke som Turister, men som

Folk, der vil lære Tingene at kende;

som var fortrolige med vor Bogverden;

som havde studeret, den ene vore Høj-

skolers Væsen, den anden vore Andels-

foretagender, den tredje vore Mejerifor-

hold. Men fælles for dem alle var den

hjertelige Følelse overfor hvad dansk er,

den dybe Sum af Agtelse for vor lille

Nations Arbejde.

Den tyske Befolkning nærer, uden

nogen Art af Bagtanke, en uskrømtet og

ærlig Agtelse for vort Land og dets

Folk. Mer end Agtelse, man nærer Del-

tagelse.

Naar man derfor, i en Agitations Tje-

neste, halvt tankeløst, vender Brodden
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mod dette i Bund og Grund venskabe-

ligt sindede tyske Folk, begaar man en

Uretfærdighed, en skær Uret, som ikke

en Gang vor Uvidenhed om alle frem-

mede Tilstande og Stemninger kan gøre

tilgivelig.

Men, desværre, man begaar ikke alene

en Uretfærdighed mod Tyskland: man
kan komme til — og gid her alle vilde

høre mig, og gid mine Ord kunde trænge

videre ind i alle Hjerner og alle de Hjer-

ter, som virkeligt og klogt elsker Fædre-

landet — man kan komme til, siger

jeg, at drive et rentud forbryderisk Spil

mod os selv og vort eget Land.

Hvis man under den Fredsvwrnsagifa-

iion, hvis Maal er at rejse et Værn for

vor Fred mod enhver Magt, som i det

givne Øjeblik maatte føle sig fristet til at

krænke vor Tærskel, vil fremture i en For-

vrængning af tyske Følelser, naar man
hver Uge vil tale om „Tj^anner" og

„Fjenden, der ligger paa Lur", og hvad

andet mer, der falder „patriotiske" Skri-

benter i de løbske Penne — da kund^

den Dag komme, hvor det tyske Folks Fø-

lelser slog cm. Og denne Dag, som vi selv

havde forskyldt, vilde blive den sande og

den bedskeste Ulykkesdag for det danske

Folk.

Ti saaledes ligger jo Tingene:

Saavel det ene som det andet Folk

nærer sikkert kun de venskabeligste Fø-

lelser mod Danmark. Men dette vil

ikke kunne hindre, at baade den ene og
den anden Magt, under et stort Sam-
menstød, og hvor det for hver enkelt

gælder alt — at baade den ene og den

anden Magt for sin egen Skyld, for

Sejrens Skyld, vilde føle sig fristet eller

tro sig tvunget til at krænke dansk Neu-

tralitet .... hvad enten det saa blev

ved at bruge vort Territorium som Støt-

tepunkt eller ved at søge en beskyttet

„Gennemgang" ad vort Landomraade.

Men hvis denne Dag indtraf, og en

tysk Regering i Opgørets endelige og frygte-

lige Time havde et mod os fjendtligt sindet

Folk bag sig, et Folk, som vi selv, i

Fredens Dage, havde gjort fra oprigtigt

Venligsindede til Fjender — da vilde vi

have gravet og selv gravet vor sidste

Grav. Da vilde vi høste den sidste og

rammeste Frugt af vor sidste Daarskab.

Hvad Folkenes Stemning betyder, og

hvad ogsaa det tyske Folks Stemning

mægter, har vi nylig, indtil Forbauselse,

sét. Endelige og for selve vor Tilvæ-

relse afgørende Handlinger mod Dan-

mark, vilde sikkert vanskeligere kunne

tænkes, saalænge det tyske Folk er os

saa venlig sindet som nu Tilfældet er.

Hvis vi derfor forspildte denne Folke-

stemning, hvis vi, ved uoverlagt og

uretfærdig Færd, foraarsager^ at den

kunde slaa om til sine Modsætninger

— — — da har vi begaaet en For-

brydelse mod os selv.

. . . Det véd jeg vel, at disse Be-

tragtninger vil vække megen Modsigelse

og fra mange Kanter. Holde dem tilbage

har jeg dog ikke kunnet. Tiderne er for

alvorlige dertil. Deres Trusler ligger os

altfor nær.

Den, som har talt — selv om han

har talt forgæves — har i det mindste

den Beroligelse overfor sig selv, at han

har talt.

Det er det kun, jeg i disse Linjer og

efter en lang Overvejelse har gjort.

^^^^S)
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KRIKÆNDERNE PAA FANØ
Af Adjunkt H. Chr. C. Mortensen.

I
Junihæftet af Gads danske Magasin 1907

er fortalt, hvorledes det ved Hjælp af

smaa Aluminiumsringe, der anbringes paa

Fødderne af forskellige Trækfugle, er lykkedes

at paavise den Vej, Fuglene slaar ind paa

for at komme til deres Vinterkvarter. Det er

jo noget af et Lotterispil at faa saadan noget

at vide. For det første kommer det an paa,

om en mærket Fugl falder i Menneskehaand,

og dernæst, om det bliver meddelt Afsen-

deren, at Fuglen er omkommen. Af over

1500 Stære har saaledes kun 3 givet Ge-

vinst; O: saa mange er dræbt i fremmed

Land (det gælder her som overalt i Verden:

den enes Død den andens Brød!). Det er

ikke nogen stor Procent; en Handelsmand

kunde ikke nøjes med saa lidt i sin For-

retning. Storkene har givet mere, nemlig 6

Gevinster mod 153 Nitter, og Rovfuglene

mest: 4 dræbt i Udlandet af 35 mærkede

Fugle; Skovenes Pryd, Rovfuglene, er jo

usædvanlig stærkt efterstræbte, fordi saa

mange Mennesker synes, det er morsommere

at dræbe end at se noget, der har Liv.

Indtil i Fjor havde det anstillede Forsøg imid-

lertid blot kunnet gi ve Meddelelser om Retningen

henimod Vinteropholdsstedet, ikke om dette

selv, men i Slutningen af 1907 og Begyndelsen
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af 1908 er der ogsaa for en enkelt Fugle-

arts Vedkommende indløbet Efterretning om
Stedet, hvor Fuglene overvintre, som der nu

skal fortælles om.

Min Opmærksomhed havde i flere Aar

været rettet mod Fuglekøjerne paa Fanø,

som et Sted, hvor man i Løbet af kort Tid

vilde kunne faa fat paa et større Antal

levende, stedskiftende Ænder, og i Efteraars-

ferien i Fjor blev jeg ved Direktionen for

Carlsbergfondets Velvillie sat i Stand til at

rejse derned for at se, om jeg kunde være

saa heldig at faa mærket en Slump Krikænder.

Vejret, som i Begyndelsen havde været upaa-

klageligt, blev efterhaanden som min Sekre-

tær og jeg kom Syd paa, mere og mere

graat, og da vi i Halvmørke steg ud i Es-

bjerg, smaaregnede det. Dette var ikke

synderlig opmuntrende; i Regnvejr gøres der

nemlig ikke nogen Fangst i Køjerne. Det blev

værre med det vaade paa Damperen over

til Fanø, og da vi ankom til Nordby og

i Mulm og Mørke blev puttet ind i Dili-

gencen til Sønderho, skyllede det ned. Der

var ikke megen Plads over vore Hoveder i

den lukkede Vogn, efter at vi var kom-

men til Sæde, og en Lampe, der var tændt

inde i Diligencen, bidrog til at gøre Luften
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varm og trykkende. En ung Fanøpige tog

sammen med et Par andre unge Piger Plads

lige over for mig; den langnakkede Hue med

de to smaa Sløjfevinger paa Toppen, de stramt

sluttende Ærmer og Ravknapperne i Dragten

gjorde et fremmedartet Indtryk paa os to

købstadklædte Mennesker. Og saa skump-

lede vi da af Sted, først i Trav, saa længe

vi var paa Grusvejen, og siden langsom-

mere, da vi kom ud paa det Stykke af

Vejen, hvor man endnu ikke har kunnet

ofre det kostbare Grus, ir.en hvor Hjulene

skærer igennem i det fine, lyngblandede Sand.

Lummer Varme i flakkende Lampelys over

gispende, tæt sammenpakkede Mennesker, kul-

sort Mørke, nu og da brudt af et fjernt Lyn,

og trommende Regn blev, under Spændingen

for, hvordan det nu vilde gaa i de to næste

Dage, mit første Indtryk af Kano.

Efter at vi var ankomne til Kroen i

Sønderho, var min første Gang hen til den

Fangstmand ved Køjerne, som jeg havde

staaet i Brevveksling med. At finde hen til

ham alene i det ravende Mørke vilde have

været vanskeligt — der var ingen Folk paa

Gaden, og rundt omkring var man allerede

gaaet i Seng; men to af Kroens Piger fulgte

mig velvillig paa Vej, snart til højre, snart

til venstre mellem de lave, straatækte Huse,

der stod saa stille i Mørket, som om de

sov. Nu traadte vi i noget Sandpløre, nu i

en plaskende Vandpyt, men lidt efter stod

vi da uden for Fangstmandens Hus, hvor

der heldigvis var Lys endnu bag de smaa

Ruder.

Det var et meget hyggeligt Billede, jeg

traadte ind i, da jeg, dukkende mig for Dør-

karmen, kom ind i den lavloftede Stue.

Den gamle Fangstmand sad oppe og ventede

mig, men mit Blik fangedes først af en

ældre Kvinde i Fanodragt ; det var den, der

gav Rummet Poesi, stedfæstede det, saa man

kom til at tænke paa de hvide Klitter og

Havet uden for dem. Den Dragt fortalte

vemodigt om Ro, som der endnu var en

lille Smule tilbage af her, og om kærlig

Freden af henfarne Slægters Skikke, medens

alting andre vSteder masede sig frem med

Motorfart. Der sad to Kvinder til omkring

Bordet, en yngre og en ganske ung, og

passede deres Arbejde ved Lampelyset. Mit

første Spørgsmaal gjaldt Vejret og Udsigten

til Fangst, og Fangstmanden mente da, at

det nok vilde regne af i Nat, saa vi kunde

faa Tørrevejr i Morgen; foreløbig havde han

1 5 Krikænder, lige indfangede, liggende i

en Sæk til mig op i Køjen ; der maatte de

saa finde sig i at vente, til jeg kunde

komme i Morgen tidlig; de vilde maaske nok

blive noget sultne, men Trækfugle, der under-

tiden maa flyve mange Timer ud i en Køre,

taaler med Lethed selv en efter vore Be-

greber lang Faste.

Jeg havde tænkt mig Ænderne sat i en

Kasse, men Fangstmanden sagde, at paa

den Maade kunde man ikke have dem

staaende; saa rumsterede de for meget og

kunde gøre hinanden Fortræd ved at mylre

om; naar de derimod blev puttet i en Sæk,

og Sækken blev lagt paa Jorden, saa laa de

ganske stille og faldt efterhaanden i Søvn").

Jeg laante en dræbt Krikand for at maale

efter dens Fod, om mine Ringe havde en

passende Størrelse, og vilde saa gaa.

.,Kan De nu ogsaa finde hen til Kroen

igen?" sagde Fangstmanden. Det mente

jeg da.

„Jeg skal nok følge Dem hjem!" sagde

den unge hvidklædte Pige og sprang op fra

Sofaen.

Jeg gjorde Indsigelser, men hun skiftede

resolut Fodtoj, og saa vandrede vi af Sted

ud i Mørket.

*) Det er noget lignende som det, jeg en Gang

saa i København med en Droskehest, som var

falden i det glatte Fere; den sprællede og arbejdede

for at komme op; men da en tilstedeværende

trak sin Frakke af og kastede den over Hovedet

paa Hesten, saa den ikke kunde se Omgivelserne,

laa den straks stille.
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Det var en lidt ejendommelig Fornemmelse

for mig store Mandfolk saaledes at lade mig

lede paa de vildsomme Veje af en pur ung

Pige — (naa. siden Ariadnes Dage og længe

før dem har da for Resten Mandfolk gjort

det samme!), men det var forøvrigt med en

behagelig Følelse af at være kommen til ven-

lige og tillidsfulde Folk, der straks var som

Brødre og Søstre, at jeg fulgte med. Jeg

syntes, jeg kunde mærke Havet og Stormen,

der gjorde det let for disse Mennesker at

række en Kammerat en hjælpsom Haand.

Næste Morgen tidlig ilede jeg ad Stran-

den til, spændt paa, om jeg kunde faa

nogle Krikænder at se. Der er en Bakke
bag Krohaven, og fra den fører Stier, heg-

nede af tæt Bukketorn, ned til Stranden.

Men jeg fik ingenting at se: det var Taage,

ubarmhjertig Taage, saa tæt, at man ikke

kunde skelne et græssende Faar ret mange
Alen borte. Men inde i Taagen, der, hvor

Vandet maatte være, hørtes stadig Fugle-

stemmer: Vildgæs knurrede, store Maager
hujede, Regnspover fløjtede. Der var nok at

tage af; det kriblede i mine Fingre ; men de

Fugle maatte jeg foreløbig lade flyve!

Snart efter gik vi derimod. Sekretæren og

jeg, Nord paa, ad Køjerne til. Først fulgte

vi Vejen et godt Stykke og spejdede efter

Træerne, som Fangslmanden havde sagt, der

var om Køjerne, og til sidst saa vi da og-

saa over Lyngen til højre for os et filtret

Krat af vejrbidte Smaatræer stikke deres

Hoveder op ude ved Klitterne. Her maatte

det være! Vi drejede altsaa brat af fra

Vejen, styrede ind over Lyngen, lige løs paa

Klitrækken og Trætoppene, og stod snart

foran Hegnet med Porten ind til Køjen. Der

stod „Adgang forbudt", og det var da og-

saa sagt os i Forvejen, at ind i Køjen faar

ingen fremmed Lov til at komme i Fangst-

tiden; det vilde forstyrre Fangsten. Men lidt

borte saa vi en arbejdsklædt Mand med en

næsten tom Sæk hængende ned fra den ene

Haand, og med et Krus i den anden; han

gik henimod et lille Træhus, der laa gemt

bag Klitterne. Det var den Fangstmand,

som vi endnu ikke havde talt med — jeg

skulde have Ænder leveret fra to Køjer —

;

i Sækken var der et Par levende Ænder,

som han lige havde fanget til mig, og Metal-

kruset var denne morsomme Indretning
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med en svagt rygende Tørv i, som Fangst-

mændene altid gaar med, for at Ænderne

ikke skal kunne mærke Lugt af Menneske

og skræmmes bort fra Fangstredskaberne

af den.

Vi hilste tavst paa hinanden, Fangstmanden

og vi, og fulgtes derpaa hviskende ad — der

skal være saa stille som muligt ved Køjerne —
hen mod det lille Træhus. Det var, som

om det var en Nybygger, en Trapper i et

fjernt Land, som vi besøgte. Omkring Hytten

var der lavet en lille Kartoffelhave ved at

Lyngen var nogenlunde fjernet; Pladsen var

indhegnet med store ræverøde, visne Fyrre-

grene, der var stukken ned i Jorden, og i

Læ af dem stod en Række Bistader; Fangst-

manden drev om Sommeren Biavlen ved

Siden af sin anden Forretning; om Vinteren

skar han i Rav. Foran Bistaderne laa nogle

brune Sække paa Jorden, og deri hoppede

og rørte det sig en Gang imellem; det var

det interessanteste for mig paa Pladsen, for

det var mine Krikænder, der laa og ven-

tede paa mig.

Vi gik ind i Hytten. Det, der straks gav

Rummet mellem de lyst ferniserede Brædder

sin Karakter, var Sollyset, der vældede

ind ad \'induet, en alt gennemtrængende,

behagelig Honningduft, og saa Fluerne, der

summede iiorligt omkring derinde; vi kom

jo ganske stille. Der stod et Bord midt paa

Gulvet med Hængelampe over; i den ene

Ende af Rummet var der en næsten mands-

høj, lirkantet

Kasse, der gik

fia Væg til Væg

;

her var Nedgang

til en Slags Kæl-

der, hvor dræbte

Ænder kunde op-

bevares saa kø-

ligt som muligt,

og ovenpaa Kas-

sen var lavet et

Lejested, hvor

man brillant kunde tage sig en Middagslur.

Ude i Værelset fandtes et Honningudslyng-

ningsapparat. Kogeapparat, saa man kunde lave

sig en Kop Kaffe, og forskelligt Værktøj; paa

en Loftsbjælke var anbragt to Salonbøsser af

stor Kaliber, og paa Væggen hang et Bundt

Lækatteskind. For nogle Aar siden blev der

indført Lækatte paa F'anø, for at de kunde tage

de mange Jordrotter, som man plagedes med

derovre. L*et gjorde de da ogsaa, men derefter

formerede de sig selv saa stærkt, at de flere

Steder er bleven til Plage, saaledes i F'ugle-

køjerne, hvor de bl. a. efterstræber Lokke-

ænderne').

Vi fik nu baaret en Sæk ind paa Gulvet,

mens vi tog Plads, Sekretæren og jeg, lige

over for hinanden ved Bordet, den ene med

Notebogen, den anden med Tang og Ringe

foran sig. Og saa kom det store Øjeblik,

da den første And skulde hales ud af Sæk-

ken; det varede lidt, inden jeg fik „Taget**,

men det gik snart helt godt. Krikænderne

laa ganske stille inde i den mørke Sæk og

lod sig i Reglen uden Om.stændigheder tage

frem. Saa snart som de kom ud i Lyset,

kunde de begynde at strække Hals og forsøge

at slaa med Vingerne; men vi lagde straks

et mørkt Stykke Tøj over Hovederne paa

*) Principet for en Andekeje er dette: der ind-

rettes en Dam. gemt i Buskads, lidt borte fra

Stranden. Fra Dammens Hjørner udgaar Kanaler,

der bliver smallere og smallere og til sidst ender

blindt under udspændte Næt. Der opdrættes nu

en Del Lokke

-

ænder, der bliver

vænnet til at faa

.Ede i Kanalerne;

naar de saa er

svømmet derind,

følger Vildænder-

ne efter,og Fangst-

manden kan nu

jage dem ind un-

der Nættet og ind

1 en opstillet Ru-

se, hvor de kan

tages.
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dem, og saa laa cie stille

paa mit Skød og lod sig

ringe.

Det er en nydelig, fint

bygget Fugl, saadan en

Krikand. Den er i Krop-

pen ikke stort større end

en god Due, og navnlig

Hannen er køn, naar den

har sin „Pragtdragt" paa.

Saa er Hovedet og det

øverste Stykke af Halsen

brunt med et glinsende

grønt Længdebaand, kan-

tet med hvidt, ned paa hver

Side. Paa Ryggen sidder

graasorte Fjer med mange smalle, lyse

Zigzagtværbaand. Paa Siderne af Brystet

er der ogsaa vatrede Fjer, men de lyse

Tværstriber er bredere og mere rette end

paa Ryggen
;
paa Kroen sidder der Fjer med

en Plet som en sort Perle; Bugen er lys

og Spejlet i Vingen skinnende grønt med

rustfarvet Indfatning fortil. De kastaniebrune

Øjne husker jeg endnu, som de saa ufor-

staaende op paa mig, naar jeg trak Fuglen

ud af Sækken. Ingen af Ænderne skreg,

naar jeg tog dem, og ingen gjorde Forsøg

paa at nappe mig med Næbbet; det hele

gik ganske tyst og stille for sig.

Efterhaanden som Ænderne var mærkede,

blev de puttet i en Sæk igen, og da vi

havde en Slump færdige, gik vi ud i Lyngen,

et Stykke bort fra Hytten, for at slippe dem.

Naar vi tog dem ud og gav dem fri, holdt

de i Reglen Halsen op i en ret Vinkel fra

Kroppen, mens de med hurtigt baskende

Vinger arbejdede sig et Stykke op i Luften,

men saa lagde de Hoved og Hals fremad og

strøg pilsnart bort. Kun sjældent gav en af

dem et lille Kvæk, naar den fik fri. Nogle

fløj straks langt ud over Stranden, andre for

i store Buer rundt omkring inde over Land,

henrykte over at faa Lov til at bruge Vingerne

igen — jeg kom til at tænke paa en Binde-

En Vildand slippes.

(Det er forevrigt ikke en Krikand, men en

Spidsand, der flyver; den er sterre og mere

langhalset end Krikanden).

hund, jeg en Gang kendte;

den fik fri om Søndagen

og sprang da, saa snart

den raslende Lænke var

falden ned paa Jorden, af

Sted i rasende Fart og

tumlede sig i løssluppen

Livsglæde længe i Gaard

og Have og rundt om

dem, inden den kom til-

bage til os. Nogle af Krik-

ænderne fløj lige lukt ind

i Køjen igen og kastede

sig i Dammen for at vad-

ske sig og glatte Fjerene;

en havde først været et

stort Slag ude over Vandet, men kom saa

styrende lige mod Land, efterfulgt af en

fem, seks Kammerater, som den havde hen-

tet op af en Flok derude ; de fløj ligeledes

ind i Køjen og kastede sig i Dammen,

.leg kan godt forstaa, at der kan være

Glæde ved at købe fangne Dyr fri og

slippe dem; jeg havde i alt Fald ved at

se paa dette her en velgørende Fornemmelse

af at have bragt et Forhold i Orden igen,

som var kommen i Ulave.

Først ved Mørkningstid indstillede vi Mærk-

ningsarbejdet og gik over Lyngen ned til

Stranden — det brede, lavvandede Parti mel-

lem Fanø og Sønderjylland — for at se, hvor-

dan der saa ud. Og der var Fugle, saa det

kunde blive til noget! Mørke Gæs fløj sindigt

af Sted i lange Rækker, og Ænder — ja

dem var der i Tusindvis af. De laa som

smaa, sorte Prikker i tætte Flokke ; en Gang

imellem lettede et Tusind Stykker og flyttede,

som en Sky, eller som Røg, der bølger op

og ned, et andet Sted hen. Det var et

fremmedartet Skuespil for os Bymennesker,

og vi stod og saa paa det, til Mørket sæn-

kede sig over Vandene, og vi maatte skynde

os hjem til den hyggelige, vedbendsmyk-

kede Kro.

Næste Dag fortsatte vi, hvor vi slap den
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foregaaende. Nogle Ænder havde overnattet

i Sækkene, andre fik vi fra Køjerne, efter-

haanden som de blev fangede; nogle var

endnu vaade af Kanalvandet, da de kom

i vore Hænder, saa deres Fangenskab har

ikke varet mange Minutter. Og nu satte

vi dem uden for Døren, lige saa snart de

var mærkede; det tog mindre Tid, end naar

vi først skulde putte dem i en Sæk og saa

gaa ud i Lyngen med dem; vi havde jo den

foregaaende Dag erfaret, at Mærkningen ikke

gjorde dem bange for Køjen. Men det tog

alligevel Tid; hver And skulde jo efterses

og have sine Bemærkninger i Notebogen, saa

Dagen led, og Lampelyset skinnede fra den

ensomme Hytte ud paa Lyng og Klit, inden

vi blev færdige. Men saa havde vi ogsaa

fordelt hundrede Ringe til Andeflokkene ude

paa Fladvandet. Hundrede, — ja paa en

Maade var det ikke saa lidt — det saas

f. Eks., naar man sammenlignede sin Forte-

monnaie før og efter Mærkningen — men

hvad forslog det mellem de mange Tusinde?

Vilde vi nogen SinJe faa noget at vide om

et saa forholdsvis lille Tal ?

Tiden maatte vise det.

Allerede et Par Dage efter, at den sidste

And var fløjet bort i Mørket, kom der Bud

om den. Den var bleven spist i Kolding!

Det var jo ikke meget opmuntrende ; det

viste sig oven i Købet, at den var bleven

dræbt i en Fuglekoje paa Fanø, noget borte

fra den, den var fangen i; ganske vist ved

et Uheld*), men dræbt var den dog og alt-

saa tabt for \'idenskaben.

*) Det er Skik og Brug, at mærkede .Ender

har Fripas i Kejerne. Lokkeænderne („Tæmæn-

derne", „Køjeænclerne") er mærkede paa en eller

anden Maade ved et Klip i Svømmehuden; de er

oprindelig stækkede, men naar de faar ny Fjer i

Vingerne, flyver de bort med Kammeraterne om
Efteraaret, for at stille næste Efteraar igen ved

de gode .Edepladser i Køjerne, som de husker.

Vi saa før, at en Ringand, der vidste, at der er

Derimod kom der en Maaneds Tid efter

Meddelelse om, at en anden af de Hundrede

var omkommen i Holland, ved St. Philips-

land, midt mellem Middelburg og Dordrecht.

Det var ulige interessantere. Mulig har denne

Fugl fulgt Sønderjyllands, Nordvesttysklands

og Hollands Kyst, til den naaede saa langt

frem, som den fik Lov til. For denne An-

tagelses Rigtighed taler dels det, at man om

Efteraaret fanger Krikænder i de Andekøjer,

der er anlagte paa de frisiske Øer, dels den

Omstændighed, at Krikænderne ikke dykker

efter deres Føde, men finder den paa lavt

V^ana, f. Eks. paa oversvømmede Enge eller

paa Strækninger, som Ebben har lagt nogen-

lunde tørre; de bryder sig ikke meget om

at komme rigtig ud paa rum Sø.

Snart efter kom en endnu interessantere

Efterretning : en af Krikænderne var skudt

i Frankrig i Nærheden af Angers! Med-

delelsen var forøvrigt forsinket; Anden var

bleven skudt allerede d. 9de November, fjorten

Dage før den, der omkom i Holland.

Og nu fulgte i Løbet af Vinteren den ene

Meddelelse efter den anden om Krikænder

fra Frankrig; seks kom der i det hele i Tiden

9de November til 15de P'ebruar. De tre af

Ænderne var dræbt i Omegnen af Angers,

ved Loire og Bifloden Sarthe, to i Moser

en 4 5 Mil Øst for la Rochelle, og een

en halv Snes Mil Ø.N. for Bordeaux

ved den lille Flod Isle. Det kunde nok se

ud til, at Ænderne havde fulgt Kysten og

derfra var fløjet op langs Floderne. De

Mænd, der skrev til mig i Anledning af

Ænderne, var alle meget interesserede ; de

spurgte i Reglen om, naar Fuglen var fløjet

fra Danmark, og — som rimeligt var — i

hvilken Hensigt den var mærket.

godt at ligge og pjaske inde i Køjen, viste nogle

Kammerater Vejen derind; Køjerne har altsaa

Fordel af ogsaa at lade Ringænderne leve. Og
desuden medbringer de jo, naar de kommer igen

næste Aar, en halv Snes Unger, atter til Fordel

for Køjen.
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Det vilde blive for vidtløftigt at omtale

alle seks Meddelelser udførligt; jeg nøjes

med at tage een ud.

Krikand Nr. 86,

skudt i Mosen Le marais Leroy, Departement

Deux Sévres. Der er her, omkring Floden

Sévre Niortaise,

store Mosedrag,

gennemkrydse-

de af Kanaler

og Diger, og paa

visse Tider staar

store Stræknin-

ger underVand.

Det er rigtig et

godt Sted for en

lille Krikand, og

her laa da og-

saa en Flok paa

et halvt Hundre-

de Stykker en

skæbnesvanger

Vintermorgen

;

de fløj op, der

blev skudt paa

dem og flere

faldt, derimel-

lem Nr. 86. Jæ-

gerne der paa

Stedet angiver,

at Krikænderne

om Morgenen

flyver ud til

Havet (ved la

Rochelle), og at

de om Aftenen

kommer tilbage

for at tilbringe

Natten i Moser-

ne, vel sagtens

bl. a. for at faa noget at leve af; Krik-

ænder gaar sent til Ro.

I disse store Moser tilbringer mange Krik-

ænder Vinteren. De kommer til Egnen i

November Maaned og bliver til Slutningen

af Marts, idet de stadig trækker om og

finder sig de vaadeste Steder; Jagten paa

dem foregaar derfor mest fra Baad. Saa

snart der bliver tørt et Sted, forlader de det.

Der kommer flest Krikænder, naar der ind-

træffer Frost; Vinteren 1907— 1908 var

mild og regn-

fuld i Dpt. Deux

Sévres — kun

en 3— 4 Dage

havde man let

Frost — og

derfor blev der

ikke skudt ret

mange Ænder.

Men min Hjem-

melsmand, Mr.

Hurtaud Nar-

cisse, skriver (i

Februar Maa-

ned 1908): „Vi

venter endnu

lidt Oversvøm-

melse og Kulde,

og saa kan Jag-

ten paa Krikæn-

der begynde

igen".

Uen gamle Fangstmand uden for .sin;_Koje.

I hojre Haand holder han Kobberkruset med den ulmende Terv; Kru-

sets Bund er gennemhullet som en Si for at skaffe Træk, og det kan

lukkes foroven med en rund Korkplade. I venstre Haand har han et

Bundt nylig fangede Vildænder, om Halsen en Pose med Byg til Lokke-

ændcrne. — Porten ind til den hemmelighedsfulde Køje, hvor „Adgang

forbydes", staar paa Klem, men end ikke Fotografens Skygge ter snige

sig derind. — Foran Fangstmanden ligger en Sæk, hvori der er levende

Ænder, som skal mærkes; til hejre for den ses Rækværket ud mod

Vandgroftcn uden for Diget, der hegner Kejcn.

Nu ved vi alt-

saa, hvor nogle

af vore Krik-

ænder tilbringer

Vinteren. Men

de holder sig

ingenlunde

alene til Vest-

kysten af Frank-

rig. Fra midt

i December og til den sidste Februar ind-

løb der Efterretninger om Ringænderne fra

Irland, fire i det hele, nemlig to fra den

sydlige Del af Vestkysten, en fra den nord-
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vestlige Kyst og en fra en mægtig Mose,

anslaaet til 8000 acres, en halv Snes Mil

fra den sydlige Østkyst. Et Sted som Ir-

land, med sine mange Smaasøer, Moser og

Vandløb og med sit milde Vinterklima maa

jo ogsaa være fortræffeligt for Ferskvands-

ænder.

Kndelig blev to mærkede Krikænder skudt

ved Englands vestlige Sydkyst og een en

halv Snes Mil Norden for Scverns Munding

ved en lille l-'lod, hvis Vande staar i For-

bindelse med Severns. En af de engelske

•lægere beretter, at Ænderne ikke bliver ret

længe paa et Sted, men trækker om i Flokke,

fra Vand til Vand.

Af det nu fortalte fremgaar det med til-

strækkelig Sikkerhed, at store Mængder af

Krikænder overvintrer i Kystegne Sydvest for

Danmark, og at adskillige af dem er komne

herfra; Læsere af „Mærkede Trækfugle" vi'

erindre, at det er den samme Retning som

nogle danske Stære og Rovfugle i sin Tid

slog ind paa. Man kan sige sig selv, at

Krikænderne ikke kommer længer Vest paa

end til Irlands Vestkyst, men hvor langt

Syd paa trækker de? Dette vides foreløbig

ikke, men der er i alt Fald kommen Bud

fra det sydlige Spanien om een. Denne

Historie er saa interessant, at den maa for-

tælles udførligt.

Krikand Nr. 28.

I Nærheden af sit Udløb i Golfo de Cadiz

glider Guadalquivir og en Del af dens smaa Bi-

floder gennem nogle mægtige Sumpstræk-

ninger, som kaldes Las marismas; en af

Sumpene hedder La Marisma Gallega de

Aznalcazar — et Navn , der minder om

Maurerne. Jeg giver Ordet til Don José

Duclos, hvem jeg skylder alle Oplysningerne

om Nr. 28, og lader ham beskrive Stedet:

„La Marisma Gallega er en fuldstændig

flad Strækning — — — . Denne Marisma

fyldes sammen med andre, som er for-

bundne med den, om Vinteren med fersk Vand

næsten i hele sin Udstrækning, og der er

den bedste Jagt paa Vandfugle, som der over-

hovedet er i hele Spanien. Det, som der

er mest af, er Ænder og Gæs. En bekendt

Englænder kommer hvert Aar for at jage i

denne Marisma; jeg har hørt ham sige, at

han har jaget i hele Europa, og at han ikke

har truffet et Jagtdistrikt som dette, hvad

Ænder og Gæs angaar".

„Den Del, som hedder Marisma Gallega de

Aznalcazar, er forpagtet bort til 10 Mænd,

og vi gør storartede Jagtudflugter. For nogle

Dage siden fik jeg i to Timer, oven i Købet

i meget daarligt Vejr, 94 Ænder, og der

gik mere end 30 tabt for mig. Det største

Jagtudbytte i de sidste Aar fik en Eng-

lænder ved Navn Beltran Buck i Fjor; han

dræbte paa een Morgen 279 Ænder i c. 800

Skud".

Man ser, at min Ven, Don Duclos, er en

lidenskabelig Jæger, og jeg vilde nødig være

Krikand ud for hans Bøsseløb i dette Para-

dis for Vandfugle, ikke en Gang „i meget

daarligt Vejr".

Nok er det: her opholdt den lille Krikand

fra Fanø sig den 2den December 1907, og

den har vel nok ikke været ene Dansker i

Flokken. (Det er i denne Sammenhæng værd

at lægge Mærke til, at en dansk Ringglente

for nogle Aar siden ogsaa endte sine Dage ved

Guadalquivir, oppe ved Byen Puente Genil i

Andalusien).

Men Nr. 2 S's Saga er ingenlunde ude,

fordi dens Liv blev slukt ; nu begynder

Historien først rigtig at blive interessant!

Don Duclos har sendt mig et Nummer af

Diario de Cådiz (Tillægget 31. Jan. 1908),

og der staar at læse, at der har været en

stor Kapskydning i Sevilla, og at det er

fine Folk, der har deltaget i den : los senores

conde de San Roman, duque de Arion og

en Mængde andre Hertuger, marqués de

Esquivil o. s. v.; ja endogsaa selve Hs. Maje-

stæt, Kong Alfonso XIII af Spanien, der var

klædt i en Ij'S Sommerdragt og bar en elegant
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Huntinghat, var til Stede. 1 Kapskydningens

femte Omgang nævnes Hertugen af Garcia

m. fl. og til sidst Senor Duclos som kæm-

pende med Hs. Majestæt om Prisen. Og saa

fortsættes der:

„D. José Duclos, en fremragende Skytte

fra Huelva, viste Kongen en Sølvring, som

havde siddet paa Foden af en Krikand,

der var skudt i la marisma gallega de Aznal-

cazar . Den omtalte Ring bærer følgende

Indskrift:" (her følger undertegnedes Adresse

og en Meddelelse om mit Mærkningsforsøg),

hvorefter der fortsættes : „Hs. Majestæt Kongen

interesserede sig meget for den omtalte For-

tælling og lod forslaa, at han kunde

ønske at eje Ringen, et Ønske, som øjeblikke-

lig blev efterkommet. Hs. Majestæt sagde

til Hr. Duclos, at han vilde lade Gaven ind-

lægge paa Kolben af sin Jagtbøsse".

Hvis Fangstmanden den Dag, da Ringen

laa paa hans Bord i den ensomme Hytte bag

Klitterne paa Fanø, havde sagt til mig:

„den Ring kommer saamænd nok i Kongen

af Spaniens Besiddelse!" saa vilde jeg have

svaret: „De har en livlig Fantasi, min

Herre!"

Men saadan gik det nu alligevel.

Inden vi siger Farvel til Krikænderne fra

Fanø, er der et lille Spørgsmaal, som kunde

ønskes besvaret. Det blev fortalt, at der

var i Tusindvis af Krikænder der nede; kan

de allesammen være født her i Danmark?

Næppe; saa almindeligt ynglende er den vist

ikke. Hvor kommer de da fra?

Ogsaa herpaa kan Mærkningsforsøget give,

om ikke just et absolut sikkert Svar, saa

dog en Antydning dertil. Hr. Axel Ohlsson,

Nartuna, Stockholms lån, har nemlig været

saa god at meddele mig, at Krikand Nr. 84

er omkommen „vid Hederviken, 4 Mil norr

om Stockholm, vid en vårofversvåmning den

12. April 1908". Dette er meget interessant.

Stedet ligger smukt i Linie med Flugtret-

ningen mod Sydvest fra Danmark i Efter-

aaret 1907. Det kan vist ikke antages, at

F'uglen har haft Rede ved Hederviken alle-

rede midt i April; det angives, at Krikænderne

først lægger Æg i Begyndelsen af Maj

;

men den har vel været paa Hjemrejse til sit

Fædreland. Hvis vi er saa dristige at for-

længe den omtalte Flugtlinie, saa naar vi

over til Finland, de tusinde Søers Land.

Og vi ved, at Krikænder er almindelige der-

ovre, saa der er ikke noget urimeligt i at

antage, at Nr. 84 har haft hjemme der.

Af de hundrede mærkede Krikænder bragte

altsaa seksten Efterretning om deres Rejse.

Det gaar med Ringmærkning som i Krigens

Tid. Hvem kender den menige Soldats Navn,

saa længe han rask og rørig gaar løs paa

Fjenden? Men falder han, da nævnes hans

Navn med Ære, fordi han ofrede sit Liv for

Fædrelandets Skyld, og mulig rejses der en

Bautasten for den døde. Disse Linier er for

mig et lille Mærke, som jeg sætter til

Minde om de seksten b.'-unøjede Krikænder,

der tjente mig.
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DEN ISLANDSKE FORFATNINGSKAMP OG DANMARK
A Dr.jur. Knud Berlin.

DKN Altingssamling, der i Midten af Fe-

bruar aabnedes i Reykjavik, og som

paa Islands Vegne skal erklære sig for eller

imod den dansk-islandske Kommissions Ud.

kast til en fælles Lov om det statsretlige

]-^orhold mellem Island og Danmark, vil

mvivlsomt komme til at betegne en Mærke-

pæl i Islands lange Forfatningskamp med

Danmark. Men næppe heller mere end en

Mærkepæl. Den islandske Forfatningskamp,

der allerede har varet over et halvt Aar-

hundrede, vil næppe ophøre dermed. Selv-

følgelig ikke, hvis Udkastet bringes til Fald

ved Ændringer fra Altingets Side i Kommis-

sionsudkastet. Men sikkert heller ikke, selv

om Udkastet, trods Altingsvalgencs Udfald,

skulde blive vedtaget ganske uforandret baade

i Danmark og paa Island, thi dette vil da,

efter alt hvad der foreligger, sikkert kun ske

paa Island med saadanne stiltiende Forbe-

hold , at Forfatningskampen snart paany

vil blive rejst fra islandsk Side. Overhovedet

er det paa Tide, at man hernede gør sig

fortrolig med den Tanke, at den islandske

Forfatningskamp ikke er et blot forbigaaende

Fænomen, men en kronisk Tilstand, der

næppe vil ophøre, før Island enten er udløst

af alt statsretlig Fællesskab med Danmark,

eller Islænderne endelig en Gang for Alvor

mærker, at der ikke er flere ensidige danske

Indrømmelser at hente.

Den islandske Forfatningskamp har nemlig

vel i sin Tid haft sin utvivlsomme, helt ud

naturlige og nationale Berettigelse, saalænge

indtil Island opnaaede at faa fuldt indre

Selvstyre, omend Islænderne selv ved stadig

først og fremmest at pukke paa og fordre

deres formentlige historiske og juridiske Ret

har haft deres store Del af Skylden for, at

dette varede saa længe. Men i hvert Fald

nu — siden 1903, da Islænderne fik deres

egen paa Island boende. Islandsk talende

Minister, og altsaa har fuldstændigt „Home-

Rule" — i hvert Fald nu har de egentlig

allerede i fuldt Maal faaet , hvad der

naturligt kan kræves af en lille Befolkning,

der endnu kun tæller 80,000 Sjæle og ud-

gør knapt '/so ^^ ^^^ '^'ge, hvormed den er

forenet. Islænderne kan nu i fuldeste Fri-

hed saavel udvikle deres materielle og aan-

delige Kultur som ogsaa videre udforme de-

res eget nationale Særpræg, og ingen Dansker

ønsker at lægge dem et Halmstraa i Vejen

derfor.

Det er derfor nu slet ikke længer prak-

tiske Spørgsmaal og Kæremaal, der er Grun-

den til den fortsatte evige Utilfredshed paa

Island. Hvad der nu staar Danmark og Is-

land imellem, er derfor alene rent theoretiske,

statsretlige og nationalt-politiske Krav, men

til Gengæld netop saadanne Krav, om hvilke

et endeligt Forlig langt vanskeligere er

muligt, naar først disse Krav for Alvor er

rejste og gennem Slægtled indagiterede i Be-

folkningen. Og at dette er saa, og at fort-

satte ensidige Indrømmelser fra dansk Side

derfor snarere opmuntrer til nye Krav end

holder saadanne nede, vil endnu klarere

forstaas, naar man kort gennemløber den is-

landske Forfatningskamp. Thi det vil da

ses, at der hele Tiden bag Kravene om

Selvstyre har staaet ganske de samme paa

Spidsen satte politiske og historiske Krav,

og at disse endog i Virkeligheden hele Tiden

for de islandske Politikere har været Hoved-

sagen, saa at de roligt har ladet deres Lands-

mænd gennem lange Tider undvære Selvstyrets

Goder for ikke at svække Kraften i de natio-

nale og politiske Krav.

Saaledes var det straks i 1851, at den

af Kongen indkaldte islandske Folkeforsam-

ling afgav en Betænkning, der med fuld

394 -



Den islandske Forfatningskamp og Danmark^

Skarphed opstillede de senere alter og atter

gentagne islandske historiske og politiske

Krav. Denne Udvalgsbetænkning, der er

underskreven af Islands gennem lange Tider

almægtige Fører, Islands ukronede Konge,

Arkivar Jon Sigurdsson som Formand og

Ordfører, giver en udførlig historisk — eller

rettere sagt højst uhistorisk — Fremstil-

ling af Islands formentlige statsretlige Stil-

ling lige fra Landets Bebyggelse i det 9de

Aarhundrede og ned til Nutiden, og opstiller

derefter et helt udformet politisk Program,

hvorefter Island i Principet kun skulde have

Konge fælles med Danmark, men iøvrigt

ikke andre Ting fælles end dem, hvorom det

til enhver Tid blev enig med Danmark.

Hine illæ lacrymæ! Heri ligger Roden til

det islandske Forfatningsspørgsmaals Vanskelig-

hed, for ikke at sige Uløselighcd ! Havde nemlig

den islandske Befolknings Fører i dette Øje-

blik nøjedes med noget mere jævnt hen at

paakalde det fjærne og et forskelligt Sprog

talende lille Folks naturlige og nationale

Krav paa muligst vidt Selvstyre indenfor

det fælles Riges Rammer, er der ikke mindste

Tvivl om, at Islænderne og de Danske for-

holdsvis let var komne til Forstaaelse med hin-

anden. Men for hurtigst muligt at vække sine

Landsmænd af Aarhundreders Dvale og

Modløshed — og det tør ikke nægtes, at

der var Trang dertil — , holdt Jon Sigurds-

son Fristatstidens Storhedsdage op som et

manende Spejl for sine Landsmænds Øjne

og fremstillede Overensstemmelse dermed

hele Islands senere Historie, som om Island

i alle de følgende Aarhundreder i Virkelig-

heden stadig retlig havde været en fri Stat,

trods Landets faktiske og retlige Stilling som

norsk og senere dansk-norsk Skatland eller

Biland. Derved kom der fra først af en Skæv-

hed, en historisk Usandhed ind i Islændernes

Frihedskamp, som Nutidens Islændere endnu

ikke har haft aandelig Modenhed og Over-

legenhed nok til at rette.

Thi dette allerede i 1851 opstillede stor-

politiske Program har siden da været alle

islandske Politikeres Ledestjærne, ligesom

overhovedet de af Jon Sigurdsson opstillede

historiske og statsretlige Doktriner, inden kort

Tid i den Grad ukritisk ophøjedes til næsten

ukrænkelige Trosdogmer, at det endnu paa

Island betragtes halvt som Landsforræderi at

modsige dem, og selv den nys oprettede

Lovskole paa Island ikke tør frigøre sig for

dem. Og dette politiske Program om Island

i blot Kongefællesskab med Danmark er ikke

blot altid senere blevet fastholdt, men er vel at

mærke ogsaa altid blevet krævet opfyldt ikke

blot som Islands naturlige og nationale, men

ogsaa som dets historiske og juridiske Ret.

Det har ganske vist enkelte Gange kunnet

synes, som om Islænderne kunde være til-

bøjelige til at gaa paa Akkord og nøjes

med noget mindre end Idealet. Men det

har i Virkeligheden kun været for som snilde

Realpolitikere at tage mod tilbudte danske

Indrømmelser for senere at kræve mere.

Saaledes f. Eks. i 1867, da det syntes lige

ved en Overenskomst mellem Altinget og

den danske Justitsminister, der unægtelig

havde gjort stærke Indrømmelser til de is-

landske Krav. Ogsaa Islænderne havde da

tilsyneladende gjort store Afslag i deres For-

dringer; de var saaledes f. Eks. gaaet med

til, at Island skulde kaldes en uadskillelig

Del af den danske Stat (Danaveldi), medens

Flertallet af Islænderne nu ikke vil vide af

et samlet dansk Rige at sige. Men med den

senere Udvikling for Øje er det nu klart at

se, at Forfatningskampen slet ikke vilde have

været endt, selvom Regeringen var gaact ind

paa de af Altinget forlangte Ændringer, thi

disse var " d Flid formede saa ubestemt,

at Striden Si.ax vilde være blusset op igen

om deres Forstaaelse, saasnart Loven skulde

føres ud i Livet.

Der er derfor ingen Tvivl om, at Altinget

i 1867 kun i Øjeblikket vilde tage de dan-

ske Indrømmelser, deriblandt de da rundelig

tilbudte finansielle Tilskud, men uden i Vir-
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keligheden at opgive et eneste af Program-

punkterne af 1851, ligesom det senere vel

modtog det i Loven om Islands Stilling i

Riget af 2den Jannar 1871 tilbudte finan-

sielle Tilskud som Afdrag paa Danmarks for-

mentlige Gæld til Island, men iøvrigt prote-

sterede mod Retsgyldighcden af denne Lov.

Og paa samme Maade modtog Altinget vel

ogsaa med Tak det ved Forfatningsloven af

5. Januar 1874 tildelte Selvstyre, men, uagtet

denne Lov hviler paa og udtrykkelig paabe-

raaber sig Loven af 1871 som sin Basis,

fastholdt det samtidigt Ugyldigheden af

denne Basis og gjorde straks i 187 5, altsaa

saa saare Forfatningsloven var traadt i Kraft,

den Fortolkning gældende, at Ministeren for

Islands særlige Anliggender efter Forfatnings-

lovens Ord ikke maatte have Sæde i det

danske Statsraad, uagtet Islands særlige An-

liggender altid tidligere var blevne foredragne

Kongen i Rigets Statsraad, og det var vitter-

ligt for alle, at den danske Minister, der

undertegnede Forfatningsloven af 1874, na-

turligvis ikke tænkte paa at gøre Forandring

i dette Forhold. Men af denne saaledes

straks paany rejste Forfatningstvist udviklede

der sig lidt efter lidt en ny lang Forfatnings-

kamp, heftigere end nogensinde.

Man vil nu maaske sige : alt dette var i

Nationalliberalismens og Provisorismens Tid,

og hvorledes fortænke det islandske Friheds-

parti i, at det bekæmpede det samme Rcge-

ringsstyre i Danmark med alle Midler, som

den danske Opposition samtidigt ogsaa be-

kæmpede, som den bedst kunde? Men nu,

da Demokratiet er kommet til Roret i Dan-

mark, og det ikke engang kan paastaas, at

nogen i Danmark vil røre mindste Gran ved

Islands Frihed, nu er Islænderne ogsaa blevne

andre og deres Politik en anden end i Jon

Sigurdssons Dage. Hvad der skete i 1902

og 1903 og derefter, taler dog ikke for

denne sangvinske Opfattelse.

Det var i 1 902 virkelig lykkedes den før-

ste danske Regering efter Systemskiftet at

komme til en Overenskomst med Islænderne

om en Forandring af den islandske Forfat-

ning, der syntes at tyde paa et lykkeligt Ophør

af Forfatningskampen, og som derfor ogsaa fra

alle Sider i Danmark hilstes med glad Tillid og

Forventning. Island fik ved denne Forfatnings-

ændring omsider sit saa rimelige og natur-

lige Krav om en Islandsk talende, paa selve

Island boende Minister opfyldt. Og samtidig

syntes Islænderne nu endelig at have opgivet

deres gennem saa mange Aar stejlt fast-

holdte Krav om, at den særlige Minister for

Island ikke maatte sidde i det danske Stats-

raad. Det hed nemlig i den ny Forfatnings-

lov, i dens allerførste Paragraf, at Ministeren

for Island skulde være bosat i Reykjavik,

men „saa ofte det er nødvendigt, begive sig

til København for / Slalsraadet at forelægge

Kongen Love og vigtige Regeringsforanstalt-

ninger."

Hvad kunde være mere klart og utvetydigt

end denne Lovens skarpe Udtalelse? Og da

denne Bestemmelses Vedtagelse fra den dan-

ske Regerings Side var gjort til en uafvigelig

Betingelse for Forfatningsændringens Stad-

fæstelse af Kongen, og da nu denne Forfat-

ningsændring blev vedtaget af Altinget i

1 902 ganske enstemmigt og, efter at nye Valg

var holdte netop med denne Sag for Øje,

paany af Altinget i 1903 med alle Stemmer

mod éti, hvem kunde da være i Tvivl om,

at der her nu virkelig var opnaaet en bin-

dende Overenskomst mellem Islænderne og

den danske Regering paa Danmarks Vegne

— thi Loven undertegnedes jo af en dansk

Minister i det danske Statsraad og med hele

Regeringens Billigelse — , og at ingen nok

saa subtil Fortolkning vilde kunne komme

uden om dette Faktum?

Alligevel skulde den fra Oldtiden berømte

islandske Fortolkningskunst her fejre en af

sine allerstørste Triumfer.

Altinget vedtog ganske vist Overenskom-
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sten, men følte sig senere ikke bundet der-

ved, idet det hævdedes, at det kun havde

vedtaget Loven med el slilliende Forbehold.

Herom udtaler en islandsk Forfatter, Einar

Hiørlelfssoii, „Danmark og Island", 1907,

S. 70, ff., hvilket Skrift, inden det udsendtes,

blev billiget af samtlige islandske Oppositions-

partier, følgende: „Islænderne kunde ikke

opnaa Bosættelse af deres Minister paa Is-

land, undtagen paa Betingelse af at sætte

ind i deres Forfatning en Bestemmelse om,

at deres Særanliggender skulde forelægges i

Statsraadet. Altinget gik ind paa denne Be-

tingelse. Regeringens Forslag blev vedtaget

paa Tinget 1902 og 1903. Men Altinget gjorde

det med sin egen sarlige Forstaaelse af Forslaget.

Altinget vedtog Forslaget med den Forstaa-

else deraf, at man i Danmark havde opgivet

sit tidligere Standpunkt m. H. t. Islands Stil-

ling i Riget, Grundlovens Gyldighed paa Is-

land, Islandsministerens Sæde i Statsraadet

ifølge Grundloven og Islandsministerens An-

svar for den danske Rigsdag ifølge Grund-

loven. Det vedtog Forslaget med den For-

staaelse af det, at Ministeren kun ifølge Is-

lands Forfatning havde Sæde i Statsraadet,

og derfor hørte hans Sæde der helt og hol-

dent under islandsk Lovgivning."

Hvorledes det senere gik, er vel kendt.

Det varede kun kort Tid derefter, før den

islandske Opposition erklærede, at Islænderne

var førte bag Lyset af de Danske, fordi den

ny Minister Hafsteins Udnævnelse blev kon-

trasigneret af den danske Konsejlspræsident.

Dette i danske Øjne nærmest blot formelle

Spørgsmaal var nok til at erklære Overens-

komsten for misligholdt og til at fordre den

nylig vedtagne Forfatningslov ændret, saa-

ledes at Ministeren for Island ikhe maatte sidde i

det danske Statsraad I Og dette Punkt om Kon-

trasignaturen brugtes som bekendt som en af

Hovedgrundene til fra islandsk Side at

kræve nedsat en dansk-islandsk Kommission

til at tage hele Spørgsmaalet om Islands

Stilling i Riget op til hel ny Overvejelse —

hvorved altsaa Forfatningskampen kunde

rejses paany over hele Linjen. Og nu i 1908

har de danske Medlemmer af denne Kommis-

sion vist sig Islændernes Krav følgagtige og

ved i Udkastet ikke at opføre Rigets Stats-

raad som fremtidigt fælles Rigsorgan strøget

Bestemmelsen om Islandsministerens Sæde i

Statsraadet, uden Hensyn til Islændernes egne

højtidelige Vedtagelse i 1902 og 1903.

Men, vil man maaske endnu sige, i hvert

Fald fra Altingets Besøg i Danmark 1906

og Kongens og Rigsdagens Besøg paa Is-

land i 1907 daterer sig en ny Tid, et Omslag

i
de islandske Politikeres traditionelle Politik.

Desværre, der er adskillige Træk, der ty-

der paa, at denne i høj Grad ønskelige For-

vandling i alt Fald endnu ikke er foregaaet.

Saaledes først Skuli Thoroddssens Optræden

i 1906 og 1908. I 1906 — under Altin-

gets Besøg i Danmark og før Islandskom-

missionens Nedsættelse — fremhævede han i

et Par Artikler i „Politiken" under Over-

skriften „Hvad vi vil" forskellige Krav fra

Islændernes Side, navnlig gaaende ud paa en

Revision af Loven af 1871, og saaledes at

denne Lov erstattedes med en ny Forbunds-

lov, der ikke ensidig kunde tages tilbage fra

dansk Side, — Krav, det kunde synes ikke

umuligt at imødekomme, hvorfor der ogsaa

fra dansk Side udtaltes Tilslutning til Øn-

sket om en dansk-islandsk Kommissions Ned-

sættelse. Men i disse Artikler var der dog

allerede, omend noget gemt til en Side, ta-

get et Forbehold, som i Festrusen i de Dage

altfor meget blev overset, idet Skuli Thor-

oddssen endog med spærret Skrift udtalte:

„Men hvad der for os Islændere staar som

Hovedsagen er, ai det fra dansk Side klart

erkendes, at vi har en naturlig og historisk

Ret til at være medbestemmende om den

Plads, vi indtager /' den danske Stat.'' Her

anerkender han altsaa vel endnu, at Islands
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Plads historisk er indenfor den danske .Stat,

men han tager dog altsaa allerede et tydeligt

Forbehold med Hensyn til Anerkendelsen af

Islands formentlige hisUwiske Ret som Hoved-

sagen. Og i 1 908 blev dette Forbehold ham i den

Grad Hovedsagen, at uagtet man fra dansk Side

indenfor Kommissionen indrømmede Island alle

de nf Skuli Thorodd: . n begærede Ændringer i

Loven af 1871 og langt mere til, stemte

han dog nu imod Kommissionsudkastet og

erklærede det for ubrugeligt, fordi Island

derefter ikke blev anerkendt som en suveræn

Stat, i enhver Henseende ligestillet med Dan-

mark og blot forbundet med samme ved

fælles Konge

!

I samme Retning pegede ogsaa Oversæt-

telsen af det danske Riges Titel i selve det

kgl. Kommissorium af 1907 om Nedsættelse

af den dansk-islandske Kommission. I den

danske Tekst var allerede Rigets Titel i Lo-

ven af 1871 § I „den danske Stat" (Dana-

veldi) erstattet med den ny Betegnelse „Det

samlede danske Rige", men i den islandske

Tekst var denne ny Betegnelse yderligere

urigtigt gengivet ved „Veldi Danakonungs"

(Den danske Konges Rige eller det danske

Monarchi), i Stedet for, som det skulde

hedde, f. Eks. „hin danska rikiasheild" eller

„hid safnada danska riki." Den islandske

Tydning var derfor utvivlsomt ikke en ret

Oversættelse af den danske Teksts Udtryk,

men snarere en videregaaende Fortolkning,

der lagde Vægten paa Kongen som det ene-

ste fælles Rigsorgan mellem Danmark og Is-

land, og altsaa ligesom i en Nød indeholdt

hele den islandske Personalunionsteori fra Jon

Sigurdssons Dage.

Om denne den Jon SigurdsonskePersonaluni-

onsteoris Holdbarhed er det iøvrigt ikke her

Stedet at tale. Jeg har andetsteds tilstræk-

kelig paavist, at hele denne Theori om Is-

land som en selvstændig Stat eller suverænt

Kongerige sidestillet med Norge og Danmark,

lige fra den gamle Overenskomsts Tid

1262 er fuldstændig uhistorisk og overhove-

det kun har kunnet hævdes ved Bortfortolk-

ning eller ligefrem Fortielse af eller ved

dristigt at erklære uægte en Mængde histo-

riske Dokumenter, der tydeligt beviser, at

Island hele Middelalderen igennem betragte-

des som et norsk og senere norsk-dansk

Skatland eller Biland ligesom Færøerne. Jeg

har ligeledes dér dokumenteret, at Islands Bisper

hele Tiden, saa længe der eksisterede et

norsk Rigsraad, under deres Ophold i Norge

sad i det norske Rigsraad som Repræsen.

tanter for Island, saaledes at Paastanden

om, at den islandske Ministers Sæde i det

fælles Riges Statsraad skulde være i Strid

med Islands historiske Ret, er uden selv den

mindste historiske Hjemmel.

Nu vil man maaske mene, at disse uhi-

storiske Theorier om den gamle Overens-

komsts vedblivende Gyldighed m. v. kun

bruges i Valgagitationen af yderliggaaende

separatistiske islandske Politikere, men ikke

føres frem som Alvor af mere „besindige"

Politikere. Den dansk-islandske Kommis-

sionsbetænkning beviser det modsatte. Thi

af dens offentliggjorte Aktstykker frem-

gaar det, at det allerførste, der fremkom

fra islandsk Side, var en af selve den is-

landske Minister oplæst, af samtlige islandske

Kommissionsmedlemmer underskreven Erklæ-

ring, hvori de hævdede, at Island lige siden

den gamle Overenskomst af 1262 altid havde

været et selvstændigt Rige, sidestillet Norge

og Danmark, og hvori de yderligere fast-

holdt denne historiske Betragtning som den

Basis, hvorpaa de alene vilde forhandle.

Nu maa det vel indrømmes, at Flertallet

af de islandske Kommissionsmedlemmer blev

nødte til at fravige denne Basis, fordi de

danske Medlemmer naturligvis ikke vilde

anerkende den. Men én Mand holdt dog

fast ved den: nemlig Skuli Thoroddssen, og

det var Skuli Thoroddssen, der sejrede ved
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de snart efterfølgende Altingsvalg, idet han

alene valgtes uden Afstemning og Modkan-

didat, medens Forsvarerne af Kommissions-

udkastet led et overvældende Nederlag, og

to af Kommissionsmedlemmerne blev paa

Valen, medens en alene frelste sig ved før

Valget at gaa imod det af ham selv ved-

tagne Udkast. Og ved Valgene var det

netop det farligste Angrebsvaaben mod Ud-

kastets Forsvarere den Bebrejdelse, at de

skammeligt havde svigtet den Retsbasis, de

selv strax havde erklæret alene at viUe for-

handle paa, Islands formentlige historiske og

juridiske Ret efter den gamle Overenskomst.

Overhovedet drejede hele Valgkampen sig —
en mærkelig Valgkamp i det tyvende Aar-

hundrede ! — hovedsageligt derom, hvor

vidt Kommissionsudkastet holdt Maal eller

ikke med den gamle Overenskomst fra Haa-

kon den Gamles Tid og gav Island al den

Frihed og Frelse, som det formentlig havde

for over sex Aarhundreder siden i den fjærne

Middelalder!

Nu er det vel sandt, at der i denne Valg-

kamp ogsaa indblandedes mange indrepoliti-

ske Momenter, og at Valgets Udfald ogsaa

tildels skyldtes Opposition mod den island-

ske Minister, altsaa Kampen om Regeringen-

Men heri er ingen Trøst at hente for Dan-

mark. Thi da der altid vil voxe en ny

Opposition op mod enhver ny Minister, og

da den islandske Opposition — ligesom i

sin Tid den norske under Kampen mod

Sverige — ikke har noget mere dødbringende

Vaaben at rette mod en Minister end An-

klage for Lunkenhed i den nationale Sag og

Forræderi mod Islands hellige Ret, vil For-

fatningskampen mod Danmark altid paany

tændes op i Glød og Luer af hver ny Op-

position. Hvorledes en islandsk Politiker i

Opposition næsten naturnødvendigt maa

gribe tilbage til den gamle Jon Sigurdsson-

ske Personalunionstheori, viser slaaende Dr.

Vallyr Gudmundssons Exempel. Da denne

snilde Politiker i Slutningen af Halvfemserne

var lige ved at føre et moderat Forfatnings-

forslag igennem paa Altinget, og syntes

nær ved at blive den første islandske Mini-

ster, hævdede han endnu i sit Tidsskrift

„Eimreidin" i 1899, at de Jon Sigurdsson-

ske Theorier ikke længer kunde bruges,

eftersom Loven af 2. Januar 1871 utvivl-

somt var kommen formelt lovlig i Stand og

den danske Grundlovs Gyldighed for Island

i visse Henseender derved var anerkendt.

Da hans Forslag imidlertid i sidste Øjeblik

faldt, gik Dr. Valtyr Gudmundsson over i

Oppositionens Rækker og blev radikal; og

nu fastholder han ligesom alle andre island-

ske Politikere officielt den gamle Overens-

komst af 1262 som det eneste gyldige Rets-

grundlag for Islands Forbindelse med Dan-

mark.

Det vil af alt dette formentlig tilstrække-

ligt fremgaa, hvorfor Indrømmelser fra dansk

Side for at finde en praktisk Modus vivendi

at leve under med Island, ikke har ført og

næppe heller foreløbigt har Udsigt til at

føre til Maalet. Thi selvom man fra

dansk Side er nok saa villig til at se bort

fra de statsretlige og historiske Tvistepunk-

ter og til at opgive Danmarks historiske

Ret, og selvom man hober Indrømmelser

paa Indrømmelser, opgiver Islænderne dog

derfor ikke et Gran af deres formentlige hi-

storiske Ret efter de Jon Sigurdssonske

Doktriner, selvom de mulig foreløbigt lader

sig bevæge til at tage mod nye k^anske Ind-

rømmelser. Og hvem der endnu maatte

tvivle om Sandheden af denne Betragtning,

paa ham maa Modtagelsen af Kommissions-

udkastet paa Island vel omsider have aabnet

Øjnene.

Det kan nemlig ikke nægtes, at Kommis-

sionsudkastet betegner det største Tilbud,

der hidtil er gjort fra dansk Side. Vel

anerkender det ikke Islands „historiske"

Ret som suverænt Kongerige ligefra Haakon
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den Gamles Tid, men dette er jo ogsaa fak- kunne kræve Medraadighedsret over de fæl-

tisk umuligt — sex Aarhundreders Historie les Anliggender, men i hvad Retning en saa-

kan jo ikke skrives om, fordi islandske Po- dan fremtidig Ordning skal gaa, der jo, som

litikere kræver det. De ny Indrømmelser Sverig-Norges Eksempel viser, hører til de

gives derfor formelt frit af Danmark som en alier vanskeligste at enes om, er end ikke

suveræn Stat, der selv frivilligt begrænser antydet.

sin Suverænitet til Fordel for et tidligere Islands fremtidige Anerkendelse som Stat,

Biland. Og Island anerkendes heller ikke hvis Ret som saadan er hjemlet ved en gen-

som en suveræn Stat, ganske ligestillet med sidig Overenskomst, der ikke mere ensidig

Danmark, men dette vilde jo ogsaa være kan tages tilbage fra dansk Side, er den

politisk umuligt, i alt Fald saa længe hele store Hovedindrømmelse i Udkastet. Men

Islands Befolkning knapt udgør V30 ^^ '^^^ tillige gives mange andre Indrømmelser

:

ovrige danske Riges. Danmark skal saaledes betale Island P/„

Men iøvrigt anerkendes Island utvivlsomt Million, skønt det med stor Omhu og med

som en særlig Stat — selvom det ikke gode Grunde er godtgjort fra dansk Side.

ganske tydeligt er sagt i selve Texten - at i alt Fald nu intet mere skyldes til Is-

ja, i Virkeligheden for Fremtiden som et land. Island faar Ret til ensidig at ophæve

islandsk Kongerige. Dette ligger ikke just Højesteret som højeste Instans for hele Ri-

deri, at Islands Navn skal optages i Kon- get, skønt der aldrig af saglige Grunde har

gens Titel, — dette kan være en blot Titu- kunnet rejses mindste Klage mod Højesteret,

latur, — men deri, at den islandske Mini- men denne Ret tværtimod i Aarhundreder

ster ikke længer skal have Sæde i Rigets har været et Værn for Islændere, der led

Statsraad. Kongen vil derfor fremtidigt i Uret i Landet selv. Island faar en, ikke

islandske Ærender kun kunne handle som til visse bestemte Betingelser bundet, Ret til

islandsk, ikke længer som dansk Konge. Og at tildele Indfødsret over hele Riget, og is-

vel bliver der stadig bevaret et fælles Rige, landske Studerendes Fortrin til Beneficier ved

der fremtidigt altsaa skal kaldes „det sam- Københavns Universitet garanteres for be-

lede danske Rige", men dette Rige, der kun standig, medens danske kun faar Lov til at

skal omfatte visse bestemte Fællesanliggen- fiske ved Island, saaiænge Danmark besørger

der, bliver dog af en meget los og usikker Kystpolitiet der.

Karakter. Dels kan nemlig en hel Række

Fællesanliggender opsiges om 37 Aar og Saaledes er Udkastet altsaa en lang Række

deriblandt selve den fælles Rigsindfødsret; Indrømmelser til Island, mens ingen gives

naar „Riget" da ikke længer har Rigsbor- til Gengæld. Og utvivlsomt kan det med

gere, og dansk Indfødsret ikke gælder over Rette siges, at aldrig er et mere frisindet og

hele Riget, vil næppe heller Navnet „Det sam- mere vidtgaaende Tilbud givet af en Stat til

lede danske Rige" passe, men vel nok, som en Del af Riget, der udgør en saa ringe

det ogsaa med skarpt Blik er foregrebet i Del af dets Folketal som Island i Forhold

den islandske Text, „Den danske Konges til Danmark. Overfor dette Tilbud burde

Rige". Og dernæst skal Danmark vel man da kunne have ventet, at Islænderne

foreløbig alene udøve Raadigheden indenfor for en rum Tid i alt Fald kunde have ladet

Riget og afholde Udgifterne derved, men deres gamle Personalunions-Traver blive i

kun saaiænge ikke anderledes bestemmes Stalden, efter at den har gjort saa god

ved en baade af Rigsdagen og Altinget ved- Nytte. Men Altingsvalgene har jo vist det

tagen Lov. Island vil altsaa naarsomhelst modsatte. Og dette skinnede allerede frem
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i selve den islandske Text til Kommissions-

udkastet.
* »

«

1 den af de islandske Kommissionsmed-

lemmer besørgede islandske Text, findes der

nemlig paa et Par Steder Udtryk, der ikke

dækker de tilsvarende Udtryk i den danske

Text. Hvad saaledes angaar selve det cen-

trale Punkt, Islands fremtidige Stilling i

Riget, hedder det i den danske Text i § 1

,

at Island danner „sammen med Danmark en

Statsforbindelse, det samlede danske Rige!"

I den islandske Text er „Statsforbindelse"

imidlertid gengivet ved „rikjasamband", der

utvivlsomt betyder „Statsforbund" og „det

samlede danske Rige" ligesom i Kommisso-

riet ved „den danske Konges Rige" (veldi

Danakonungs). Ogsaa i § 3 er „Medvirk-

ning" ændret til „Samtykke". At disse

Gengivelser snarere var Fortolkninger end

loyale Oversættelser, og at der herpaa

vilde kunne bygges nye Fortolkninger og

ny Krav, maatte strax staa klart for den

med islandsk Sprog og islandsk Politik no-

genlunde fortrolige.

Og det varede da heller ikke længe, før

denne Formodning stadfæstedes. Thi allerede

den 15. Maj, Dagen efter, at Kommissions-

udkastet blev offentliggjort i Danmark, gjorde

en de islandske Politikere nærstaaende Re-

daktør i Upsala, Ragnar Lundborg, opmærk-

som paa, at de to Texter i § 1 ikke var

fuldt enslydende, og den 22. Maj gik han

videre, og idet han forudsatte, at ogsaa den

islandske Text var vedtaget af de danske

Kommissionsmedlemmer, hævdede han, at

Islænderne maatte kræve, at den danske

Text rettedes efter den islandske!

Dette Forsøg afværgedes dog ved Kom-

missionens Protokol af 13. Maj — offent.

liggjort i Betænkningen — hvori det ud-

trykkelig udtales, at den danske Text er den

eneste af hele Kommissionen vedtagne, at de

islandske Medlemmer paatager sig Ansvaret

for den islandske Texts Overensstemmelse
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med den danske, og at de ovenfor særlig

nævnte Udtryk skal forstaas som ganske

enstydige med de tilsvarende danske. Derfor

strandede ogsaa det islandske Regeringspartis

Forsøg paa under Valgkampen at udgive den

islandske Text for den alene for Island gyldige,

saaledes at altsaa et samlet dansk Rige ikke

vilde blive anerkendt af Islænderne, uagtet

der fra Oppositionens Side var Enighed om,

at den islandske Text paa de fremhævede

Punkter ikke lod sig forsvare som rigtig

Oversættelse. Skønt nu de nævnte Uover-

ensstemmelser mere drejer sig om Statsfor-

bindelsens Navn end om dens virkelige

Indhold, og Danmark foreløbig alene er be-

rettiget til at optræde udadtil paa hele Rigets

Vegne, aabner de dog utvivlsomt Mulighed

for vidtgaaende islandske Fortolkninger og

bør derfor rettes, hvis det endnu er mu-

ligt. Thi naar i selve Hovedbestemmelsen

de to Texter ikke stemmer overens, forelig-

ger der jo i Virkeligheden ingen fuldstændig

Overenskomst. Men det er i hvert Fald

nødvendigt strax at fastslaa, at den danske

Text er den afgørende, og at Danmark

trods den afvigende islandske Text retmæs-

sigt vil kalde Statsforbindelsen „Det samlede

danske Rige".
» •

Men hvad nu, dersom det endnu skulde

ske, at Altinget, Altingsvalgene tiltrods,

vedtager Udkastet uforandret for ikke at

lade de danske Indrømmelser slippe sig af

Hænde? Ja, egentlig talt maa det da hæv-

des, at den danske Rigsdag selv i saa Fald

vil staa ikke blot retligt men ogsaa moralsk

frit. Thi den aabenbare Forudsætning for

de mange ny Indrømmelser fra dansk Side,

at de strax vilde blive grebne med uskrøm-

tet Paaskønnelse og Tilfredshed fra Islands

Side, er jo alligevel uigenkaldelig bristet,

selvom Altinget skulde tage Fornuften fan-

gen og med et knebent Flertal eller endog

med Enstemmighed ligesom i 1902 og 1903

skulde slaa til i sidste Øjeblik.
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Thi efter Erfaringerne tra 1902 og 1903

ligger der ikke deri Garanti for, at Vedta-

gelsen ikke sker med stiltiende Forbehold,

ukendte for de Danske. Men alligevel er

der vel næppe Tvivl om, at den danske Rigs-

dag endnu, hvis Altinget vedtager Forslaget

uforandret, vil føle sig æresforpligtet til at ved-

tage det for ikke at desavouere de danske

Mænd, der i god Tro og med den ærligste

Vilje til at komme Islænderne i Møde har

gjort det danske Tilbud, og for at give et

sidste, iøvrigt næppe nødvendigt, Bevis paa^

at det ikke er fra dansk Side, at Viljen

til en mindelig og endelig Udjævning af den

lange Forfatningskamp mangler.

Men at den lange Forfatningskamp der-

med skulde være bragt ud af Verden —
det kan man jo haabe, men man tør ikke

bygge derpaa, thi Haabct kan beskæmme,

naar man for ofte har haabet forgæves.

Og naar man ser hen til andre Natio-

nalitetskampe af lignende Art: den norsk-

svenske, den østrig-ungarske og den un-

garsk-kroatiske, saa bør man ikke stole

paa, at en Overenskomst, som af den ene

Part kun betragtes som et ufyldestgørende

Kompromis, der tages, fordi mere i Øjeblik-

ket ikke kan vindes, skulde betyde en

Standsning af Kampen undtagen for stakket

Tid. Og vel skal efter Udkastet en legal

Revision først kunne forlanges efter 25 Aars

Forløb. Men den kan jo komme længe for-

inden, thi der er i Udkastet, rent bortset

fra Forskellen i Texterne, svævende Udtryk

nok, hvorpaa ligesaa skarpsindige Fortolkninger

kan bygges som de af 187 5 og 1903, og hvor-

ved Forfatningskampen strax igen kan rejses.

Ja, saadanne Fortolkninger er jo allerede

i rigt Maal fremsatte. Tilhængere af selve

det islandske Regeringsparti har saaledes un-

der Valgkampen hævdet, at Island efter Ud-

kastet bliver en suveræn Stat i blot Realunion

med, altsaa i Priiicipet ligestillet med Dan-

mark, en Opfattelse, der ogsaa skarpt hæv-

des i det 15. Februar i Aar Altinget fore-

lagte ny F'orfatningsforslag, jvfr. dets § 1,

hvor det kort og godt hedder: „Island er

forbundet med Danmark ved fælles Konge",

og endnu skarpere i Forslagets Motiver.

Men dette Spørgsmaal vil blive brændende, saa

snart der fra islandsk Side rejses Krav om Med-

raadighedsret over de fælles Anliggender —
et Krav, der efter Udkastet kan rejses naar

som helst. Thi man maa da ikke vente,

at Islænderne vil nøjes med en Repræsenta-

tion paa Rigsdagen efter Landets Folketal.

Hvad Islændernes Opfattelse er paa dette

Punkt, blev allerede i 1869 tydeligt udtalt

i Altinget af den daværende Ordfører i For-

fatningssagen : „Med Hensyn til, at den

ærede Næstformand rettede det Spørgsmaal

til mig", udtalte han, „om det var min

Mening, at vor Ligeberettigelse med de

Danske da først var sket Fyldest, naar vi

havde lige saa mange Repræsentanter i

Rigsdagen som de, vil jeg dertil svare, at

jeg regner, at da først er vor Ligeberetti-

gelse med de Danske fuldstændig anerkendt,

naar vor Stemme med Hensyn til de falks

Anliggender har den samme Vagt som de

Danskes, naar Altingets Stemme har den

samme Vagt som Rigsdagens, men det er

ikke nogen Ligeberettigelse, om vi havde 3

eller 4 Repræsentanter i Rigsdagen".

Af andre allerede i islandske Regerings-

blade fremsatte Fortolkninger kan nævnes

den, at Danmark i de fælles Anliggender

bliver pligtig at handle efter Islands Ordre

(^„Reykjavik" ^/e 1908), at Island som frem-

tidig suveræn Stat faar Ret til at paakalde

fremmede Staters Hjælp mod Danmark, hvis

Islands Ret krænkes (Løgretta ^/y 08) og

at selv de uopsigelige fælles Anliggender

kun er uopsigelige, saalænge Island vil, efter-

som Forbindelsen bliver et blot „Statsfor-

bund" („Løgretta" ^V^ 1908).

Men i alt Fald, hvis Kommissionsudkastet

kun skulde blive vedtaget af Altinget med

Ændringer, da er det at haabe, at der fra

dansk Side vil blive gjort bestemt Front mod
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alle Ændringer, der i nogen Maadc kan op-

fattes som sigtende til Anerkendelse af Islands

Suverænitet og fuldstændige Ligestilling med

Danmark. Thi ellers vil Danmarks Stilling, der

efter Udkastet vil blive vanskelig nok, blive fuld-

stændiguholdbar, naarSpørgsmaalet om Islands

Medraadighed over de fælles Anliggender rejses.

Og skulde da Resultatet blive, at Over-

enskomsten denne Gang strandede og status

quo bevares, da har dette jo heller ikke no-

get afskrækkende i sig. At status quo for

Danmark vil være hundredfold bedre end Ud-

kastet, kan ikke omtvistes. Og da Udkastet

paa Island har vakt saa stor Utilfredshed,

at de fleste endog har foretrukket — status

quo, og dets Fald kun vil skyldes Islændernes

egen Modtagelse af Tilbudet, kan dets Fald

ogsaa vanskelig bruges som Grundlag for

Rejsning af ny Utilfredshed paa Island. Til

fortsat Agitation for Islands Sag i Udlandet vil

det saa vidtgaaende danske Tilbuds Forkastelse

af Altinget jo heller ikke kunne tjene : det vil

sikkert der nærmest gøre samme Indtryk, som

hvis Irland af England fik tilbudt fuldstændigt

Home-Rule og eget Ministerium ansvarligt alene

for Irlands Parlament — og Irland dog for

kastede Tilbudet, fordi Irland ikke tillige blev

anerkendt som en suveræn Stat ganske lige-

berettiget med hele det øvrige Storbrittanien

!

Og skulde det ogsaa ske, at Truslerne

om Løsrivelse fra Riget derved skulde tiltage

i Styrke paa Island, da synes det værdigere

end at lade sig skræmme deraf at henvise

til, at hvis Island tror at kunne undvære

Danmark, kui'de Danmark, om galt skulde

være, vel ogsaa undvære Island. Det bør der-

for langt snarere henstilles til Islænderne selv

endnu en Gang alvorligt at overveje, hvad Kaar

der vel kan vente et folkefattigt, enligstillet

Island, og om ikke en ny islandsk Fristat

let kunde gaa samme Fremtid i Møde som

den, der tilsidst timedes den gamle glorvær-

dige Oldtidens islandske Fristat.

Trods alt vil der fra dansk Side kun

være venlige Følelser og Ønsker om Imøde-

kommen overfor Island, hvis Stræben mod

aandelige og materielle Fremskridt hernede

omfattes med Sympathi fra alle Sider, saa-

snart der blot ogsaa fra islandsk Side spores

en virkelig Vilje til at lægge de gamle uhi-

storiske Theorier paa Hylden og mødes med

Danmark i et fast, oprigtig ment Rigsfælles-

skab, hvorunder Island faar al sin Ret til

særligt Selvstyre ubeskaaret. Men saalænge

enhver Tanke om Rigsfællesskab i den Grad

mødes med Mistro og Uvilje fra Islændernes

Side, at selv blot et Rigsfællesskab af Navn

er dem imod, saa at endog Navnet „det

samlede danske Rige" viskes ud i den is-

landske Text, saalænge er det vel egentlig

tvivlsomt, om Overenskomstens Time allerede

nu er inde, og om det ikke var bedre for

begge Parter endnu en Stund at tænke over

og tale sig til Rette om Sagen.

Men i hvert Fald er det paa Tide i Dan-

mark med fuld Klarhed at se det dansk-is-

landske Spørgsmaal som et, der ikke alene

angaar ensidigt Islands Ret og Islands Inter-

esser. Ogsaa Danmark har sin Ret og sine

Interesser at værne i dette Spørgsmaal.

Efter de islandske nationale Krav kan komme

de færøesKe — ja, de har allerede tydeligt

meldt sig. Og hvor vanskeligt da at nægte

de færøeske nationale Krav, hvad man vil

indrømme Islands? Skal Island kunne kræve

lige Ret med Danmark, skønt det i Folketal

er 30 Gange mindre end Danmark, hvor-

ledes da i Grunden nægte Færøerne, der i

Folketal knapt er 5 Gange mindre end Is-

and, lige Ret med dette Land? Hvis Dan-

mark derfor ikke vil stryge det danske Flag

ogsaa paa Færøerne og lade den dansksin-

dede Befolkning dér uden Rygstød, bør man

her nede, før det er for sent, faa Øjnene op

for, at ingen Nation, der ikke vil under-

skrive sin egen Selvopløsning, bør glemme,

at ogsaa den har sin historiske Ret og sine

nationale Interesser at værne ikke blot for

den nulevende Slægts Skyld, men ogsaa for

Efterslægtens og for — Eftermælets.
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SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

Fremmede Markeder. — Oprettelsen af Standard Oil Co. — Normal Vækst. - Backus-Købet.

Rabatspergsmaalet. — Ledninger og Jernbaneselskaber.

T de første Aar, efter at jeg var bleven

L selvstændig, gik Firmaet Clark & Rocke-

feller godt fremad, og i Begyndelsen af Tre-

serne aabnede vi et Petroleumsraffinaderi med
tilhørende Udsalg.

Interesserede i Forretningen var: James

og Richard Clark, Samuel Andrews og Fir-

maet Clark & Rockefeller. Det var min

første direkte Forbindelse med Petroleums-

branchen. Samuel Andrews blev Leder af

Fabriksvirksomheden, idet han havde lært at

rense Petroleumen ved Hjælp af Svovlsyre.

I 1865 blev Kompagniskabet ophævet og

Regnskabet opgjort, og det blev bestemt, at

vi skulde skille os af med de faste Ejen-

domme, saaledes at de skulde tilfalde den af

os, som gav det højeste Rud. Det forekom

mig et meget rimeligt Arrangement, og endnu

medens vi talte om, hvorledes Salget skulde

finde Sted og hvem, der skulde lede det,

foreslog mine Kompagnoner, at en Sagfører,

som boede inde ved Siden af. skulde fore-

staa Auktionen, som derefter øjeblikkelig be-

gyndte.

Jeg var fast bestemt paa at fortsætte

med Petroleumshandlen, men i noget større

Stil, og jeg ønskede sammen med Andrews
at købe Forretningen. Jeg bestemte i en

Fart, at jeg vilde opgive Firmaet Clark &
Rockefeller, og senere arrangerede jeg mig

ogsaa med min gamle Kompagnon, Mr.

Clark.

Nu begyndte Budene, jeg tror nok med
2000 Kr. Jeg bød 4000, de andre 8000,
og saaledes steg Prisen lidt efter lidt, indtil

vi naaede 200,000 Kr., som var meget

mere, end vi ansaa hele Forretningen for at

være værd. Saa gik det op til 220,000 Kr.,

og med langsomt Bud til 250,000 Kr., og

nu frygtede jeg næsten for, at jeg ikke

havde Penge til at betale med. Tilsidst bød

de andre 255,000 Kr., og uden Tøven bød

jeg 260,000 Kr. Saa sagde Mr. Clark: Jeg

gaar ikke højere, John, Forretningen er din."

„Vil Du have Checks for det med det

samme?" spurgte jeg. „Nej," sagde Mr. Clark,

„Du er god nok for det Beløb. Afgør det,

naar det behager Dig." Saaledes blev Firmaet

„Rockefeller & Andrews" til, og jeg betragter

det som den betydningsfuldeste Forretning,

jeg gjorde i 49 Aar. Petroleumsindustriens

tidligere Historie er for velkendt til, at jeg

paany vil gennemgaa den i Detailler. Rens-

ningen af den raa Petroleum er en saare

simpel Proces, og den gav i Begyndelsen

meget stort Udbytte. Det var da meget na-

turligt, at Folk af alle Samfundsklasser kastede

sig over den. at Slagtere, Bagere og Lyse-

støbere begyndte paa Petroleumsraffinering,

og det varede ikke længe, før Produktionen

oversteg Forbruget, og Priserne gik saa langt

ned, at hele Industrien truedes af Ruin. Det

var da absolut nødvendigt at udvide Mar-

kedet ved at eksportere til fremmede Lande

og at forbedre Rensningsprocessen og til at

finde en Anvendelse for Affaldsprodukterne.

Det kunde kun gøres ved at forøge vor Ka-

pital og ved at opkøbe de største og bedste

Raffinaderier, centralisere Administrationerne,

og med gennemført Økonomi og efter det

Program lagde vi ud paany.

Fremmede Markeder.

For at komme ind paa fremmede Marke-

der, maatte vi anlægge Stationer i Havne-

byerne, og vi byggede Raffinaderier i Brock-

lyn, Bayonne, Philadelphia og Baltimore.

Efterhaanden som Forretningen voksede,

saa vi, at den oprindelige Transportmethode

i Tønder maatte forbedres. Emballagen ko-

stede ofte mere end Indholdet, og Landets

Skove var ikke store nok til i Længden
at forsyne os med tilstrækkeligt Materiale.

Vi indførte da Ledningssystemet, hvilket
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nødvendiggjorde, at vi maatte have visse

Privilegier af de Stater, gennem hvis Terri-

torier Ledningerne si<ulde lægges, ganske

ligesom Jernbaneselskaber har det. For at

fuldkommengøre dette Ledningstransportsy-

stem, behøvede vi mange Millioner; men hele

Fetroleumsforretningen hviler ogsaa paa Led-

ningssystemet.

Uden det vilde enhver Kilde være min-

dre værdifuld og ethvert Marked hjemme og

ude blive vanskeligere at betjene og opret-

holde, fordi de forøgede Omkostninger

maatte lægges paa Forbrugerne, kort sagt,

hele Udviklingen af Petroleumsindustrien vilde

have staaet i Stampe uden denne Transport-

metode.

Oprettelsen af »Standard OU Co.«

I 1867 dannedes Firmaet Rockefeller, An-

drews & Flagler af Firmaerne William Rocke-

feller & Co., Rockefeller & Andrews, Rocke-

feller & Co. og S. V. Harkness & H. M.

Flagler,

Det ledende Motiv til Dannelsen af dette

Firma var Ønsket om ved Hjælp af vor

samlede Kapital al drive Forretninger efter

en større Maalestok, og efterhaanden, som

Muligheden for saadanne steg, optog vi andre

Medinteressenter, og saaledes blev „Standard

Oil Co." til med en Kapital paa 3V2 MiH-

Kr., som vi i 187 3 forøgede til 9 Mill. og

i 1874 til 13 Mill. Kr.

Jeg skal nu give Dem et Eksempel paa

en af de Metoder, hvorpaa vi sparede mange
Penge. Man maa altid i Petroleumsforretninger

regne med Ildebrande, og vi havde derfor

gerne vore Anlæg spredte over hele Landet,

for at Risikoen og Tabet skulde blive det

mindst mulige. Ingen enkelt Ildebrand kunde

ruinere os, og vi var i Stand til at indrette

et Assurancesystem for os selv. De Reserve-

fond, som vi oprettede til at dække Tabet

ved Ildebrande, kunde ikke blive opbrugt

paa en Gang, fordi vore Anlæg laa saa langt

fra hinanden, og vi foretog omhyggelige Un-
dersøgelser for at forhindre eller indskrænke

Ildebrande og forbedrede vore Anlæg Aar for

Aar, og nu regner vi den Assurancepræmie,

vi sparer, som en af Standardkompagniets

betydeligere Indtægtsposter.

Normal Vakst.

Kompagniets Ejendomme er steget natur-

ligt og normalt i Værdi i Aarenes Løb,

Mange af Bygningerne blev anlagt i en Pe-

riode, da Omkostningerne ikke var halvt saa

store som nu. Store Petroleumsmarker blev

købt til billige Priser, og de har senere gi-

vet en enorm Profit. Betydelige Lagre af

daarlig raa Petroleum er blevet købt af Kom-
pagniet, og efter at være renset efter vort

fortrinlige System er saadan Petroleum, der

blev betragtet som næsten værdiløs, steget

betydelig i Værdi. Vi har købt Havneplad-

ser og Landstrækninger til billige Priser og

gjort dem værdifulde ved Anlæg og ved

ligefrem at føre Industrien ud i tidligere øde

Egne, saa at ikke blot vor egen Ejendom,

men ogsaa de tilstødende Strækninger, er

steget mangfoldige Gange i Værdi.

Vi har aldrig forsøgt paa at sælge Stand-

ard-Aktier paa Aktiebørsen. Vi foretrak

at arbejde for vore Aktionærer i Stedet for

at spekulere i Aktier.

I Slutningen af 1871 begyndte vi at købe

nogle af de betydeligere Raffinaderier i Cle-

veland. Forholdene var den Gang saa for-

virrede og usikre, at de fleste Raffinaderi-

ejere foretrak at trække sig tilbage fra Foi-

retningen. Vi tilbød altid dem, der ønskede

at sælge, kontant Betaling eller Aktier i Kom-
pagniet. Vi foretrak, at de tog Aktier, thi

Penge hang ikke paa Træerne den Gang,

men vi fandt det forretningsmæssigt klogt at

stille dem Valget, men jeg maa sige, at i de

fleste Tilfælde valgte de Kontanterne. De
vidste, hvad en Krone var værd ; men de

stillede sig meget skeptisk med Hensyn til

Mulighederne for at genrejse Petroleumsindu-

strien, og de tvivlede paa, at Aktierne

vilde faa blivende Værd.

Backus- Købet.

Jeg tør nok sige, at alle disse Køb af

Raffinaderier fra vor Side skete paa den

mest kulante Maade ; og alligevel verserer

der rundt omkring en Mængde Historier om
disse Handler, og de gaar alle ud paa, at

Sælgerne har solgt mod deres Vilje, og kun

fordi vi bogstavelig talt har tvunget dem til

det, ved skaanselsløst at konkurrere dem ud

med vor overvældende Magt, Der er særlig

en Historie: Købet af Petroleumsselskabet

Backus' Ejendomme, som har antaget for-

midable Former, og man fortæller, at jeg

personlig har plyndret en forsvarsløs Enke for

en umaadelig værdifuld Ejendom, idet jeg kun

har betalt hende med en Brøkdel af dens Værdi.
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Saaledes som Historien fortælles, paakalder

den i høj Grad Medlidenhed, og hvis den

var sand, vilde den frembyde et rystende

Eksempel paa Grusomhed mod en stakkels,

hjælpeløs Kvinde. Jeg anser det for meget

muligt, at den vide Udbredelse, som denne

Krønike har faaet blandt Folk, som ikke har

det fjerneste Kendskab til Forholdene, har

skabt Standard-Kompagniet og mig person-

ligt flere Fjender end nogen af alle de andre

Beskyldninger, som er rejst imod os. Jeg

har derfor i Sinde at gennemgaa dette spe-

cielle Tilfælde i alle Detailler.

Mr. F. M. Backus, en højt anset Borger

i Cleveland, en af mine gamle personlige

Venner, havde, da han døde i 1874, i mange
Aar ledet den lukrative Petroleumsforretning,

som efter hans Død gik over til et Aktie-

selskab, der er kendt under Navnet „Backus

Oil Company". I Slutningen af 1878 købte

vort Selskab nogle af dette Kompagnis

Ejendele. De Forhandlinger, som førte til

dette Køb, strakte sig over flere Uger, og

blev paa Hovedaktionæren, Mrs. Backus'

Vegne ført af Mr. Charles H. Marr og paa

vort Selskabs Vegne af Mr. Peter S. Jen-

nings. Jeg personlig havde intet at gøre

med Forhandingcrne. undtagen at jeg. da

Sagen først blev bragt paa Bane, efter Mrs.

Backus' Begæring aflagde hende et Besøg,

ved hvilket hun bad mig om personlig at føre

Forhandlingerne med hende. Jeg var nødt til

at afslaa det, fordi, som jeg forklarede hende,

jeg ikke var inde i Detaillerne ved Forret-

ningen.

I Løbet af denne Samtale, raadede jeg

hende til ikke at foretage sig noget overilet

Skridt, og da hun fortalte, at hun nærede

Betænkeligheder for Forretningens Fremtid

0^ bl. a. omtalte, at hun ikke var i Stand

til at faa tilstrækkeligt med Transportvogne,

saa svarede jeg hende, at skønt vi havde

Brug for vore Vogne og behøvede dem i

vor Forretning, saa vilde vi dog laane hende

lige saa mange, hun trængte til, og yde

hende al mulig rimelig Assistance, og at jeg

ikke saa nogen som helst Grund til, at hun

ikke skulde kunne fortsætte sin Forretning

med ligesaa stort Held i Fremtiden som ind-

til Dato. Jeg gjorde hende imidlertid opmærk-

som paa, at saafremt hun, efter at have over-

vejet Sagen nøje, dog ønskede at fortsætte

Salgsforhandlingerne, saa skulde nogle af

vore Folk gennemgaa Spørgsmaalet med

hende. Og da hun stadig udtalte Ønsket

om at sælge sin Ejendom til vort Kompagni,

optog Mr. Jennings Forhandlingerne, og det

eneste, jeg havde at gøre med Sagen, var,

da vore Taksationsmænd havde fastsat Kø-

beprisen, yderligere at lægge 36000 Kr. til

Summen, for at være fuldkommen sikker

paa, at hun fik fuld Valuta. Salget blev

bragt i Orden, som vi troede til Mrs. Backus'

fuldkomne Tilfredshed, og Købesummen, som

vi var bleven enige om, blev udbetalt.

Til min store Forbavselse modtog jeg et

Par Dage efter, at Handlen var sluttet, et

mef!:et uvenligt Brev fra hende, hvori hun

beklagede sig over at være bleven uretfærdigt

behandlet. Jeg undersøgte Sagen, og tilskrev

hende derefter følgende Brev

:

d. 13. November 1878.

Kære Frue!

Jeg har ikke svaret paa Deres Brev af

11. ds. før i Dag, fordi jeg har øn-

sket at gennemgaa tilbunds hvert enkelt

Punkt i Købekontrakten. Det er sandt

nok, at jeg i den Samtale, jeg havde med

Dem, sagde, at De, saafremt De ønskede

det, kunde faa en Andel i Backus' Oil Com-

pany mod at beholde nogle af dets Aktier,

men saa forstod jeg rigtignok, at De

mente, at solgte De, saa vilde De trække

Dem helt ud af Forretningen.

Naar De nu taler om, at jeg har tilladt,

at Backus Oil Companys Forretning bliver

taget fra Dem. saa maa jeg svare Dem,

at De paa dette Punkt, som paa alle an-

dre i Deres Brev af 11. ds., gør mig

megen Uret. Jeg forsikrer Dem for, at

de Interesser, som jeg repræsenterer, ikke

lagde Spor af Vægt paa, om Backus Oil-

Company blev købt eller ikke. Jeg tro-

ede, at det var i Deres Interesse at sælge,

og jeg beder Dem om at erindre, at De,

da De for to Aar siden henvendte Dem
til Mr. Flagler og mig og bad om Raad

om, hvorvidt De skulde sælge Deres Ak-

tier til Mr. Rose eller ej, at De den Gang
vilde have solgt til en betydelig mindre

Pris end nu, og paa Kredit, medens De

nu har faaet Kontanter. De vilde have

været glad ved den Gang at kunne slutte

Handlen, hvis De havde kunnet faa til-

fredsstillende Sikkerhed. Med Hensyn til

Værdien, som er betalt for Ejendommen,

saa er den virkelig tre Gange større end
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de Omkostninger, som vilde være forbun-

det med at bygge lignende eller bedre

Anlæg. — Men jeg vilde netop ved denne

Lejlighed være liberal, og jeg fik mit For-

slag sat igennem om, at der skulde betales

200,000 Kr., hvad nogle af vore Ledere

fandt altfor højt. Imidlertid, naar jeg ta-

ger Ueres nuværende Følelser i Betragt-

ning, saa vil jeg tilbyde Dem at lade hele

Handelen gaa om igen, saaledes at De
blot tilbagesender os Pengene, og vi vil

saa lade, som om der slet ikke har fun-

fundet noget Køb Sted. Hvis De ikke

ønsker at modtage dette Forslag, saa til-

byder jeg Dem 100, 200, 300 Aktier til

den samme Pris, som vi har betalt. For

at De ikke skal overile Dem, vil jeg give

Dem tre Dages Frist til at modtage eller

forkaste dette Forslag.

Deres ærbødige og hengivne

John D. Rockefeller.

Intet af disse Tilbud blev modtaget; men
for at hele mit Forsvar nu ikke skal hvile

paa dette mit eget Brev, vil jeg ogsaa of-

fentliggøre et fra Mr. H. M. Backus, en

Broder til Mrs. B.'s afdøde Mand. Dette

Brev er skrevet uden nogen som helst Op-

fordring fra min Side, jeg har kun siden

bedt om Tilladelse til at maatte trykke det.

Mr. John D. Rockefeller,

Cleveland, Ohio.

Lige siden den Dag, min afdøde Broders

Enke Mrs. F. N. Backus tilskrev Dem det

uretfærdige og uvenlige Brev angaaende

Salget af Backus Oil-Company, hvori jeg

ogsaa havde en ringe Andel, har jeg ønsket

at skrive til Dem for at underrette Dem om,

at jeg ganske misbilliger dette Brev.

Jeg boede hos min Broders Familie og

var netop hjemme den Dag, da De aflagde

Besøg for at tale om det den Gang fore-

slaaede Køb af Ejendommen. Jeg har fra

første Færd været gunstig stemt for Salget.

Jeg bistod ogsaa Mrs. Backus under alle de

besværlige Forhandlinger, som hun havde

med Mr. Rose og med Mr. Mallony, og jeg

gjorde, hvad jeg kunde for at opmuntre

hende og for at forhindre Mr. Rose fra at

tage hende ved Næsen. Efter min Forme-

ning er Mrs. Backus i Besiddelse af et

endogsaa usædvanligt financielt Talent; men
hun forstaar ikke, og ingen kan overbevise

hende om det, at den bedste Finansopera-

tion, hun nogensinde har foretaget sig, er

Salget af hendes Andel i Backus OilCom-
pany til Dem og Deres Selskab. Hun
kan ikke begribe, at i Løbet af blot fem
Aar vilde den stadig voksende, rentud for-

tvivlende Konkurrence have gjort det af med
Selskabet. Grunden ved Euclid Avenue
tæt ved Sheriff Street var altfor kostbar i

Forhold til Forretningen og det eneste, som
virkelig reddede hende og hele Forretningen,

var John D. Rockefellers Plan. Hun tror,

at De bogstavelig talt har plyndret hende

for Millioner, og hun underholder sine Børn
om dette Thema tre Gange om Dagen, un-

dertiden hyppigere. Det er en fuldkommen
Mani hos hende, og ingen Argumentation

bider paa hende.

Hun er paa mange Maader en klog og
brav Kvinde; men paa dette Punkt er hun
lidt til en Side. Jeg vilde selvfølgelig have

sat mig imod at sælge Forretningen, hvis

man kunde have garanteret os et vedvarende

stort Udbytte, men det kunde der naturlig-

vis ikke være Tale om. Jeg ved meget vel,

at der efter Deres udtrykkelige Anmodning
blev lagt 36,000 Kr til Købesummen, og at

De betalte Ejendommens Værdi tre Gange,

og jeg føler mig endelig overbevist om, at

kun Salget til Dem frelste Forretningen fra

Ruin.

Det er kun simpel Retfærdighed, at jeg

siger Dem alt dette. Efter at vi havde
solgt til Dem, var jeg enfoldig nok
til at rejse til Buffalo og forsøge paany;

men det blev kun et Nederlag for mig. Saa
tog jeg til Duluth, hvor det i lang Tid gik

ganske godt, indtil ogsaa min Forretning

omkom i den almindelige Misere. Det er

gaaet op og ned for mig ; men jeg har for-

søgt at faa det bedste ud af det, i Stedet

for at sætte sig hen og surmule og tilskrive

John D. Rockefeller mine Tab.

Deres ærbødige H. M. Backus.

Saa vidt jeg kan se, efter at der nu er

gaaet tredive Aar, har Petroleumsselskabet

Standard behandlet Mrs. Backus paa den

elskværdigste og kulanteste Maade, og jeg

kan kun beklage, at Mrs. Backus ikke tog

idetmindste en Del af Betalingen i Standard

Aktier, saaledes som jeg foreslog hende det.
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Rabatspørgsmaald

.

Af alle Standard Selskabets Affærer, er

der ingen, som har tiltrukket sig Offentlig-

hedens Opmærksomhed i den Grad som den

Rabat, vi fik af Jernbaneselskaberne. Fetro-

leumsselskabet Standard i Ohio, for hvilket

jeg var Præsident, har modtaget Rabat af

Jernbaneselskaberne siden 18S0; men vi

har aldrig faaet nogen Fordel, for hvilken

vi ikke har givet fuld Compensation. Grun-

den til, at vi fik Rabat, var den saare simple,

at det nu en Gang var Jernbaneselskabernes

Forretningsprincip. Der eksisterede en olfi-

ciel Tarif; men den blev, saavidt jeg ved,

sjældent opretholdt, og Afsenderne fik altid

en Del tilbagebetalt i P^orm af en Rabat.

Raa denne Maade vidste den ene Afsender

ikke, hvor meget hans Konkurrenter betalte

i Fragt, og det ene Jernbaneselskab vidste

heller ikke, hvor meget det andet gav i

Rabat. Det var altid en privat Affære mel-

lem det fragtende Kompagni og Afsenderen.

Enhver Afsender forsøgte naturligvis at gøre

den bedst mulige P'orrelning, og det var af-

hængigt af mange forskellige Ting. Standard

Selskabet, som laa i Cleveland havde den

Fordel at kunne Iragte med forskellige Linier,

og om Sommeren kunde vi benytte Vand-

vejene, hvilket naturligvis gav os gode Kort

paa Haanden. naar vi skulde forhandle om
Fragten. Andre Kompagnier forsøgte at gøre

det samme. Standard bød Jernbaneselska-

berne visse Fordele for at at nedsætte Trans-

portomkostningerne. Vi tilbød enorme Frag-

ter, Vognladninger og Togladninger. Vi for-

skaffede Lettelser ved Ind- og Udladning,

hvilket kostede os uhyre Summer. Det gav

regelmæssig Trafik, saa at et Jernbane-

selskab kunde indrette Forretningsgangen

støt og solidt og faa den mest mulige Nytte

ud af sit Vognmateriale. Vi var vore egne

Assurandører og fritog Jernbaneselskaberne

for alt Ansvar i Tilfælde af Ildsvaade. For

alle saadanne Tjenester fik vi specielt lave

Fragter.

Ledninger og Jernbaneselskaber.

Bygningen af Ledninger blev en frygtelig

Konkurrent til Jernbaneselskaberne, men da Pe-

troleumen nu en Gang kunde transporteres langt

billigere ved at blive pumpet gennem Led-

ninger, end ved at blive halet afsted i Jern-

banens Tankvogne, saa var Udviklingen af

Ledningssystemet uundgaaeligt. Spørgsmaalet

var simpelthen om Petroleumskilderne var

tilstrækkelig righoldige.

Naar der blev lagt Ledninger til Petrole-

umsmarker, hvor Kilderne hurtigt tørrede ud,

hvilket hændte meget ofte, ja saa kunde

man vanskeligt forestille sig et mere unyt-

tigt Aktiv end netop Ledningerne.

Der kunde opstaa et ganske ejendomme-

ligt Forhold, naar det var nødvendigt at be-

nytte baade Ledninger og Jernbaner. Naar

disse første kun naaede over en Del af

Strækningen, maatte Petroleumen bringes

med Jernbane til det endelige Bestemmelses-

sted. Nu havde Jernbanen undertiden tidligere

fragtet Petroleumen over hele Distancen til

en bestemt Pris; men da den flydende Vare

blev pumpet et Stykke Vej og kørt et Stykke

Vej, blev Fragten fordelt mellem Lednings-

selskaberne og Jernbaneselskaberne. Men da

der nu en Gang eksisterede en gennemgaa-

ende Fragt, saa maatte Ledningsejerne gaa

ind paa at tilbagebetale en Del af deres

Fragt til Jernbaneselskaberne, saaledes at vi

havde et Tilfælde, hvor Standard betalte en

Rabat til Jernbaneselskabet i Stedet for om-

vendt; men jeg mindes aldrig at have hørt

offentlige Klager om den Ting.

Standards Udbytte skriver sig sandelig

ikke fra de Fordele, vi har faaet af Jern-

banerne. Jernbaneselskaberne profiterede af

Selskabets Trafik, og hvilke Fordele, vi end

nød af vore stadige Anstrengelser for at re-

ducere Fragtomkostningerne, saa udnyttede

vi dem kun til at levere billigere Varer og

til at udvide vor F"orretning.

Man gør sig vanskelig noget Begreb om,

hvor almindeligt det var at tuske om Fragter.

Da den mellemstatlige Handelslov var gaaet

igennem, blev det oplyst, at mange smaa
Selskaber, som kun afsendte meget begræn-

sede Ladninger, havde faaet langt lavere

Takster, end vi var i Stand til at opnaa,

trods alle de Lettelser, vi forskaffede Jern-

baneselskaberne. En klog og dygtig Forret-

ningsmand fra Boston kom en Gang med
en træffende Bemærkning om Rabatsyste-

met. Han gik omkring i en evig Angst for,

at hans Konkurenter skulde opnaa bedre

Fragttakster end ham, og han plejede gerne

at sige:

„Jeg er en afgjort Modstander af hele

dette Rabatsystem — undtagen, naar jeg

hører til dem, som har størst Fordel af

det."
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Zeppelin IV.

LUFTENS EROBRING
Af Premierløjtnant i Flaaden H. C. Ullidtz.

SAA er den lange Kamp mod det tredje

genstridige Element, Luften, da til sidst

endt med Sejr og Erobring. Denne Erobring,

der for faa Aar siden stod for os Mennesker

som noget uendelig fjærnt, næsten uopnaae-

ligt, er nu en Kendsgerning. Dermed skal

ikke være sagt, at det erobrede Element er

fuldstændig bøjet ind under menneskelig

Energi og Villie, thi dertil vil gaa mange

Aar endnu. De mægtige Luftskibe og de

primitive Flyvemaskiner er endnu Storms og

Uvejrs Luner underkastet; men Rubico er

overskredet — Vejen er vist.

Fra Aar 1783, da Montgolfiers Varm-

luftsballon og Charles' Brintballon gik til

Vejrs for første Gang, indtil Aar 1900 var

Kampen staaende. Med den almindelige

Ballon havde man i sin Magt at stige eller

dale ; men skulde man fremover, var Vindens

Retning og Styrke de eneste bestemmende

Faktorer. Ballonen kunde aldrig faa nogen
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særlig praktisk Betydning; den er og bliver

kun et Øvelses- og Sportsfartøj, hvormed

man lærer at færdes i Luften, at søge de

rigtige Luftstrømme o. s. v. ; men selv der-

igennem er dens Betydning ingenlunde ringe,

og den Foragt, der efter „de styrbares"

Fremkomst næres for den almindelige Fri-

ballon, er i høj Grad overdreven.

Der blev gjort utallige Forsøg paa at

gøre den almindelige Ballon styrbar, men

alle strandede af den simple Grund, at der

maatte fordres en Egenbevægelse i Forhold

til den omgivende Luft, og denne Bevægelse

krævede Maskinkraft og Fremdrivningsmidler

(Propeller). Damp og Elektricitet syntes at

rumme Muligheder til Fremdrivning, men i

Virkeligheden var de konstruerede Maskiner

altfor tunge (50 til 200 Kg. pr. H. K.),

og naar man tager i Betragtning, at Brint,

der nu anvendes som Bæremiddel (Fyldning)

i alle styrbare Luftskibe, kun kan bære ca.
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1 Kg. pr. Kubikmeter, forstaar man, hvilke

umaadelige Balloner der maatte til for at

bære disse Maskiner. Dog gjorde Fransk-

mændene Giffard, Kenard og Krebs, den

første med Damp, de to sidste med galva-

niske Batterier som Fremdrivningsmiddel, flere

heldige Forsøg. Ballonens Form var af Hensyn

til Modstanden i Luften gjort langagtig som

ved de moderne Luftskibe, og der opnaaedes

virkelig i begge Tilfælde saa stor Fart (2—

6

Meter pr. Sek.) i F"orhold til den omgivende

Luft, at man fik Tryk paa Rorene, o: Luft-

skibet kunde styre. Ved Styrbarhed forstaas

imidlertid i daglig Tale ikke alene, at Luft-

skibet kan dreje, stige eller dale for sine

Ror, men ogsaa, at det skal kunne vinde

frem mod en ikke altfor stærk Vind. Det

kunde hverken Giffards eller Renard-Krebs'

Luftskibe; selv det sidste kunde kun komme

frem mod Vinden — altsaa vende tilbage til sit

Udgangspunkt — ca. 50 af Aarets 365 Dage.

Imidlertid — Maskinerne var stadig for

tunge og Farten stadig for ringe. Da kom

i 90'erne Automobilerne og med dem en ny

Æra for Luftskibene. I Automobilmotorerne

gik Vægten snart ned til 8 å 10 Kg. pr,

H. K., og da Luftskibskonstruktørerne fik

fat, bragtes Vægten snart yderligere ned

(1 å 2 Kg. pr. H. K.), men ganske vist

ofredes samtidig en Del af Driftssikkerheden.

Det var nu muligt at tage Motorer med stor

Hestekraft med til Vejrs, uden at gøre Luft-

skibene altfor kolossale, og efterhaanden blev

Farten da ogsaa drevet op til ca. 15 Meter

pr. Sek. eller ca. V'/j dansk Mil i Timen.

Et fuldt moderne Luftskib kan komme frem

mod Vinden ca. 300 Dage om Aaret eller

5 Dage af 6, hurtigere eller langsommere,

alt efter Vindens Styrke.

Luftskibene følge samme Love i Luften

som en neddykket Undervandsbaad i Vandet.

Vinden er Luftens Strøm, og med den driver

man af Sted ganske blidt; ser man f. Eks.

ikke Jorden for Skyer, aner man næppe om

der er Storm eller Stille, hvis man ligger

stoppet i Luften. Saa snart Maskinen sættes

i Gang, føles Lufttrykket, der fremkommer

ved Skibets Egenbevægelse fremefter, og

samtidig kommer der Tiyk paa Rorene, naar

disse drejes, o: Luftskibet kan styre.

Et Luftskib kan ikke som et Sejlskib, der

har Kølen i V'andet, krydse sig op mod

Vinden, men vil altid drive af for en Vind,

der er stærkere end dets egen Fart. Under

Gang i Luften slingrer et Luftskib ikke til

Siden, men har derimod Tilbøjelighed til at

hælde bag over paa Grund af de lavt-

siddende Fremdrivningsskiuer og Vindens

Modtryk mod Ballonens Spids. For at for-

hindre denne Drivning i langskibs Retning

anbringer man nu agter paa alle Luftskibe

de saakaldte Stabiliseringsflader, der gør

samme Nytte som Fjerene paa en Pil : altsaa

sikrer en rolig Gang i Luften. Disse Flader

er ubevægelige i Modsætning til Højde- og

Siderorene, der kan bevæges op eller ned,

til højre eller venstre, alt efter den Retning,

man ønsker at styre i.

Da det er absolut nødvendigt, at den

lange Ballon af Hensyn til Fremdrivningen

og Sikkerheden i Luften beholder sin lange

Form og ikke knækker sammen, har man

maattet afstive den ved særlige Midler, enten

ved et indvendigt Skelet af stift Materiale

(Træ eller Aluminium) eller ved at holde et

stadigt Tryk gennem Brinten ud paa Hylstret

ved Oppumpning af en indvendig, mindre

Ballon, kaldet Luftpose eller „ballonet".

Man deler derfor i Almindelighed Luft-

skibene i 2 Hovedgrupper, nemlig: Afstivede

Luftskibe (f. Eks. Zeppelins) og Ballonetluft-

skibe (f. Eks. „République").

Som de eneste anvendelige afstivede Luft-

skibe indtager Zeppelins en Særstilling. Den

gamle Ryttergeneral fik sin Luftdaab i den

amerikanske Borgerkrig, men mange Aar

skulde gaa. før den første „Zeppelin" gik til

Vejrs over Bodensøen, hvor Luftskibsværf-

terne findes.
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„Patrie"

Den 2den Juli 1900 gik „Zeppelin I" til

Vejrs for første Gang. Paa en saadan

Prøvetur vil der altid vise sig Fejl og ikke

mindst, naar det som her gælder noget

ganske nyt og uprøvet. „Zeppelin I" led

da ogsaa straks adskillige Smaahavarier og

maatte hurtigt gaa ned. Der rejste sig nu

en stærk Mistillid til Grev Zeppelins System,

og trods en energisk Agitation lykkedes det

kun at skaffe 15,000 Kroner til Veje, og

for disse Penge kunde ikke foretages mange

Forsøg. Zeppelins Energi og Tillid til Sy-

stemets Rigtighed lod sig dog ikke kue, og

i 1905 var „Zeppelin II" klar til Luftfart.

„Zeppelin II" havde mange Fordele frem for

Nr. 1, men blev desværre ødelagt, da det

gik ned i Svejts, hvorhen det blev tvunget

af en Storm efter et Havari paa Rorene.

Med Statens Hjælp byggedes nu „Zeppelin

III", der i 1907 foretog flere vellykkede

Prøveture, saaledes en Dagtur paa 8 Timer,

paa hvilken der endogsaa foretoges en Mel-

lemlanding for at skifte Besætning. Endelig

1 1908 byggedes det sidste og mest fuld-

komne Luftskib af denne Type, nemlig

„Zeppelin IV". Dette bestod ligesom sine

Forgængere af et umaadeligt, cylinderformet

Aluminiumsskelet, der ved Tværskodter var

delt i 1 7 Rum. I hver af disse Rum fandtes

en Ballon fyldt med Brint, og over hele

Skelettet var syet et Lag glat og stærkt

Bomuldstøj. „Zeppelin IV", der var noget

større end de første Luftskibe af samme

Type, rummede ca. 15,000 Kubikmeter;

Længden var 136 M., altsaa større end

Raadhustaarnets Højde, og Diameteren 13 M.

Under Skelettet var ophængt 2 Gondoler,

forbundne med en Løbegang, der paa Midten

var bygget som Sovekahyt, hvor Besætningen

kunde udhvile sig. I hver af Gondolerne

stod en 110 Hestes Motor, der drev en tre-

bladet Skrue paa hver Side. Disse 4 Skruer

sad temmelig højt af Hensyn til Stabiliteten,

og for yderligere at forøge denne anbragtes

agterude 4 Stabiliseringsflader.

Til Styring i Sideretning fandtes agterude

3 Sideror, medens Højderorene var anbragt

4 og 4 paa hver Side udfor de to Gon-

Tysk Panserautomobil lil I5esk3-dning af Luftskibe.
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doler, altsaa ialt 16. Ved at stille paa de

sidstnævnte indtog Luftskibet en skraa Stil-

ling opefter eller nedefter, eftersom man vilde

stige eller dale.

Da Navigationen i Luften er ganske analog

med den paa Vandet, er det nødvendigt at

kunne tage Solhøjder etc. Da dette ikke

lader sig gøre fra Gondolerne, hvor den

mægtige Ballon skjuler en stor Del af Him-

melkuglen, er der fra Sovekahytten op igen-

nem selve Skelettet bygget en Skakt. Igennem

denne Skakt kan Navigationsofficeren klavre

op med sit Maaleinstrument og saaledes fra

Oversiden af Ballonen foretage de nødven-

dige Maalinger.

„Zeppelin IV" løb en Maksimumsfart af

over 7 danske Mil i Timen og kunde med-

bringe Benzin til ca. 40 Timer. Besætningen

bestod af 12 Mand, der, delt i 2 Hold, fra

Gondolerne betjente de forskellige Ror eller

passede Motorerne.

Efter et Par vellykkede Prøveture foretog

„Zeppelin IV" den 1ste Juli i Fjor en 12

Timers Fart ind over Svejts for at prøve

Manovreevnen i dette vindfarlige Højland.

Alt gik fortrinligt, og fra nu af gjordes de

sidste Forberedelser til den 24 Timer lange

Udholdenhedsfart, som var Statens Fordring

for Overtagelsen af Luftskibet.

Ganske uventet steg „Zeppelin IV" op den

4de August tidlig om Morgenen, og paa-

begyndte med Greven og 1 1 Mand om Bord

den med saa stor Spænding imødesete „Dauer-

fahrt". Fra Bodensøen gik det mod Vest

over Basel, derpaa mod Nord rundt Strasz-

burgs Domkirke og op over Mannheim. Nu

knækkede imidlertid et Tandhjul til en af

de forreste Skruer, og Luftskibet gik ned

for at reparere ved den lille By Nackenheim.

Det viste sig her, at Luftskibet ved Solens

Opvarmning havde mistet temmelig meget

Brint, saa at en Del af de tungere Lastdele

(navnlig Opankringssager) maatte efterlades,

da „Zeppelin IV" sent om Eftermiddagen

atter steg op og satte Kursen mod Syd. I

Løbet af Natten løb den ene Motor uheldig-

vis varm, og fra nu af gik Zeppelin kun

med 2 Skruer. Det lykkedes ham dog at

komme hen over Stuttgart, men nu tvang

Brinttabet, Motorhavariet og Modvind ham

til at gaa ned ved den lille By Echterdingen

efter ialt at have tilbragt ca. 21 Timer i

Luften.

Da der som før nævnt var efterladt en

Del Ankersager ved Nackenheim, var Op-

ankringen meget primitiv, og hen paa Efter-

middagen rev et Vindstød Luftskibet løs.

Da der kun fandtes et Par Mand ombord,

gik det et Stykke til Vejrs, men dalede hur-

tigt ned igen, da en Maskinist aabnede en

af Brintventilerne. Ved Stødet mod Jorden

fandt en elektrisk Udladning Sted, og i Løbet

af et Kvarter var det før saa stolte Luftskib

forvandlet til en Hoben forbrændte og for-

krøblede Aluminiumsstænger.

Hele Tyskland blev nu „zeppelinbegejstret",

og i Løbet af kort Tid var til Bygning af

nye Luftskibe indsamlet ca. 6 Millioner Mark.

„Zeppelin III" blev da foreløbig repareret og

foretog flere udmærkede Sejladser bl. a. med

den tyske Kronprins som Passager. Paa

Værftet ved Bodensøen udfoldes nu en stor-

slaaet Virksomhed, den tyske Stat har alle

rede overtaget sin første „Zeppelin", og flere

er paa Stabelen.

Faa Mænd har klarere end Grev Zeppelin

vist, hvad menneskelig Udholdenhed, Villie

og Energi kan overvinde trods Mistillid og

Modstand fra alle Sider.

Prisen for et Zeppelins Luftskib maa an-

slaas til knapt ^/g Million Kroner, men naar

dertil regnes de kostbare Havneanlæg paa

Vandet, Slæbedamper etc, stiger Prisen be-

tydeligt. Grunden til, at Havnene som Regel

anlægges paa Vandet, er den, at de maa

kunne drejes i Vindens Retning, da det er

tarligt at hale det lange Luftskib ud tværs

paa Vinden. Endvidere foretages Landinger

som Regel paa Vandet, da det lange, stive

Luftskib let kan lide Havari ved Landinger
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Fransk Luftskib. Clement Bayards Sj'stem.

paa fast Jord. Det har dog i den senere

Tid vist sig, at Landinger kan foretages

paa Land, ligesom Landhavne ogsaa kan

benyttes.

Til Balloticlluftskibene henregnes alle de

øvrige Typer, saa vel med halvt afstivet

som ganske uafstivet Ballon.

Forrest af disse staar i Øjeblikket sikkert

de franske Luftskibe af „Lebatidy" -Typen,

konstruerede af den bekendte Ingeniør Julliot.

Den første af denne Type „Lebaudy" blev i

1902 bygget af de rige Sukkerkonger af

samme Navn og efter mange indgaaende

Prøveture i 1905 overladt til den franske

Stat. „Lebaudy" var nærmest et Forsøgs-

luftskib ligesom „Zeppelin I" og blev da

ogsaa hurtigt fulgt af andre og mere fuld-

komne, nemlig den bortfløjne „Patrie", „Ré-

publique" (færdigt), „Démocratie" og „Li-

berté" (under Bygning).

Disse Luftskibe bestaar af en langagtig

Ballon (66 M. X 11 M.), der rummer ca.

3600 Kubikmeter. Ballonhylstret er foran

tilspidset, men bagtil afrundet af Hensyn til

Anbringelse af Stabiliseringsfiader. Indvendig

i Ballonhylstret er anbragt en Luftpose

(„ballonet") paa ca. 700 Kubikmeter. Under

Ballonhylstret er syet en stor Platform af

Aluminium, og i den ophænges Gondolen,

der er delt i 3 Rum. Fra Platformen

strækker sig bagud en korsbygget Stabili-

seringsflade, der kaldes „Pilebjælken", og

paa dens bageste Ende er Sideroret anbragt,

medens Højderorene har Plads paa Siden af

Platformen lige over Gondolen. I Gondolens

midterste Rum staar en Motor paa 70 H. K.,

der driver en Skrue paa hver Side. Endelig

er der under Gondolen anbragt en tilspidset

Fod, hvorpaa Luftskibet hviler, naar det

staar paa Jorden.

De franske Luftskibe løber en Fart af ca.

6^4 dansk Mil i Timen og manøvrerer

ganske fortrinligt. De foretager meget let

Landinger paa Land og fordrer ikke særlig

kostbare Havneanlæg. Prisen er ca. 200,000

Kr.

Desværre mistede den franske Stat et af

disse udmærkede Luftskibe, nemlig „Patrie",

i November 1907. „Patrie" var fra Paris

netop ankommen til Verdun efter en meget

smuk Sejlads paa 6^2 Time (36 danske Mil)

i ret haard Blæst og skulde nu foretage

Rekognosceringsture i Omegnen. Paa en af

disse var Gondolen overfyldt, og Maskinisten

kom for tæt til Motorens Tandhjul, som

fangede hans Benklæder. „Patrie" maaite

gaa ned, og inden Reparationen var færdig,

rejste der sig en stærk Storm, som rev det

store Luftskib fra de 200 Soldater, der holdt
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Tysk Militærballon. System Gross.

det. Dette kunde maaske være undgaaet,

hvis der i Tide var bleven halet i Spræng-

linien, der fører op i Ballonhylstret og som

ved et rask Ryk flænger dette, saa al Brinten

strømmer ud, medens Hylstret falder til

Jorden som et Bundt Tøj. Da en Nyfyld-

ning af Brint imidlertid er temmelig kostbar,

tøvede den kommanderende Officer længe —
desværre for længe — , inden Ordren blev

fra Paris til Verdun paa 6^/4 Time, hvoraf

den sidste Del i Mørke; men alt gik godt,

da de opadvendte Lyskastere i Verdun

tjente Føreren som Havnefyr ved Indsej-

lingen.

Ogsaa England har gjort Forsøg paa at

fremstille brugbare Luftskibe, men uden syn-

derlig Held. De engelske Luftskibe („NuUi

secundus" I og II) er daarlige Luftsejlere,

givet. „Patrie" fløj hen over Irland, hvor der kun har een god Egenskab, nemlig en

det tabte en Skrue, og lettet for denne Vægt stærk, tæt og meget let Ballon, der er for-

videre op over Nordhavet, paa hvis Bund færdiget af Guldslagerhud udvundet afOkse-

det nu ligger. tarme. løvrigt er „NuUi secundus", der kun

De øvrige franske Luftskibe fordeles efter- rummer ca. 2000 Kbm., i mangt og meget

haanden i de franske Grænsefæstninger (Toul, en Kopi af „Patrie"-Typen. I Efteraaret

Epinal, Belfort), medens „Patrie"s Plads i 1907 tvang en middelstærk Vind „NuUi

Verdun er indtaget af Millionæren de la secundus I" ind over London, hvor St. Pauls-

Meurthes Luftskib „Ville de Paiis". kirken omkredsedes; men snart maatte der

„Ville de Paris" (3300 Kubikmeter) har landes ved Krystalpaladset, hvor en Storm

ligesom Patrie en langagtig Ballon, men ødelagde Luftskibet med det stolte Navn.

Stabiliseringsfladerne bestaar her af 8 smaa

brintfj'ldte Cylindre paa Luftskibets bageste

Del; der findes ingen Platform, men en

meget lang Gondol, der jo delvis afstiver

Ballonen. Paa Gondolen er anbragt Højde-

og Sideror samt Skruen, der sidder helt

foran. „Ville de Paris" har vist sin Brug-

barhed ved lige som „Patrie'' at gøre Turen

Heller ikke „NuUi secundus II" har vist sig

som en Luftens Behersker.

Til den tyske Hær har Major Grosz kon-

strueret 2 Luftskibe, hvoraf det sidste,

„Grosz II" paa 4500 Kbm., har vist sig

meget brugbart. Dog er det i de fleste

Henseender kun en nogenlunde god Kopi af

den franske „Patrie "-Type. Ogsaa Rusland.
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Det tyske „Parseval"-Luftskib

Italien og Spanien har bygget Luftskibe,

men kun det italienske har nogen virkeHg

Betydning.*)

En Særstilling indtager den tyske Major

Parsevals Luftskibe, der særlig er indrettede

til Feltbrug o: hurtig Af- og Tilrigning samt

let Transport. Alle større stive Dele er der-

for undgaaet. Luftskibet mangler Højderor,

men har i Stedet for to Luftposer inden i

Ballonhylstret for og agter. Ved at fylde

den ene eller den anden af disse Luftposer,

hvilket her ligesom ved de andre Luftskibe

udføres af en lille Pumpe, mere eller mindre

med Luft stiller Luftskibet sig skraat opad

eller nedad og kan saaledcs stige eller dale.

„Parseval II" (3500 Kbm.) er overtaget af

den tyske Stat, medens „Parseval III" (5600

Kbm.) tilhører et privat Selskab i Berlin og

navnlig benyttes til Lystsejlads af Medlem

merne i den tyske Aero-Klub. Prisen for et

Parseval Luftskib er ca. 180,000 Kr.

*) I Nordamerika har der været bygget nogle

Luftskibe, som Regel ret middelmaadige, enkelte

endogsaa ganske vanvittige. Saaledes styrtede

i Fjor et samvittighedsløst konstrueret Luftskib

ned i Kalifornien , og liere Mennesker mislede

Livet.

De tre Hovedtyper, „Zeppelin", „Patrie"

og „Parseval", har hver sine begejstrede

Tilhængere, og mange Ord er anvendt paa

at bevise det ene Systems Fortræffelighed og

de andres Umulighed. Heldigvis synes der

nu at være kommen mere Ro i Sindene, og

bedst var det da ogsaa, om de 3 Typer

hver for sig kunde udvikles saa stærkt, som

muligt, da der er Formaal nok for alle 3

Typer. Skulde man endelig give en bestemt

Type Fortrinet, maa man vel sige, at i For-

hold til Pris, Fart, Manøvreevne o. s. v. er

de franske Luftskibe af „Patrie" -Typen de

smukkeste og fikseste i Konstruktionen ; men

paa den anden Side er der Opgaver, som de

ikke kan løse, medens en „Zeppelin" og

„Parseval" med Lethed gør det, og omvendt.

Det er klart, at Luftskibene ikke foreløbig

vil forandre meget i de bestaaende Livsfor-

hold, selv om man snart vil mærke deres

Indgriben paa forskellige Omraader.

Som Transportmiddel vil Luftskibet næppe

blive nogen farlig Konkurrent til Dampskibe

og Jærnbaner, da det, hvis det skal have

en nogenlunde rimelig Størrelse, kun kan

bære ringe Vægt. Som Befordringsmiddel af
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Passagerer har Luftskibene maaske en Frem-

tid for sig, og der har jo alierede været talt

meget om Oprettelse af Luftskibsruter. En

saadan Kute kan ikke gennemføres med

regelmæssig Fart af de nuværende Luftf^kibe,

da Vindforholdene ofte kan lægge Hindringer

i Vejen. Derimod kan der meget vel op-

rette<5 Lejlighedsruter mellem større Byer,

hvilket maaske allerede kan gennemføres i

Frankrig nu til Sommer, og velhavende

Passagerer, der vil nyde en Luftrejses Be-

hageligheder, vil der sikkert ikke blive

Mangel paa.

Den herhjemme saa ofte omtalte Rute

København— Berlin er ingen Umulighed, men

Aktiekapitalen, der er angivet til 1 Million,

er altfor lav. De høje Priser paa Materiellet

og de mange Mennesker til dets Betjening

vil bevirke, at Billetten bliver meget dyr,

selv om Rejsen i mange Tilfælde (stille V^ejr

eller Medvind) kan gøres hurtigere end over

Land og Vand.

Efterhaanden som Luftskibene finder An-

vendelse i det praktiske Liv, bliver det nød-

vendigt at give bestemte Regler for Sejlads

i Luften, at oprette særlige „Luflfyr" og

Dagmærker o. s. v., ligesom kolossale Luft-

skibshavne vil rejse sig i Udkanterne af alle

Storbyer.

Almindelige Balloner egner sig bedre end

Luftskibene til videnskabelige Formaal, f. Eks.

Undersøgelse af de højere Luftlag, da de

kan stige meget højt, lige op til 12,000

Meter, hvor Mennesket ophører at leve selv ved

Iltindaanding, medens Luftskibene hidtil har

holdt sig under 2000 Meter. Derimod synes

Luftskibene at skulle spille en Rolle i Kampen

om at naa Polen. Det er den amerikanske

Journalist Wellmann, der her har gjort det

første, ganske vist mislykkede, Forsøg.

Hans Luftskib „Amerika" var ret stort (ca.

7000 Kbm.), men det gjorde kun ringe Fart

og havde trods flere udmærkede Konstruk-

tionsdetailler mange og store Fejl. Den

smukke Start mod Polen den 2den Sep-

tember 1907 endte da ogsaa med Landing

paa Isen og derpaa følgende Afrigning af

Ballonen efter kun 10 Minutters Flugt.

Wellmann var forud for sin Tid, og hans

Projekt om at gennemflyve den 2200 Kilo-

meter lange Strækning over øde Polaregne,

fra Danskøen til Polen og tilbage igen,

havde ikke stor Udsigt til at lykkes paa en

Tid, hvor man i civiliserede Lande med alle

Hjælpemidler for Haanden kun havde drevet

det til at flyve 700 Kilometer. Men Luft-

skibene bliver bedre og bedre, og man vil

sikkert naa det Tidspunkt, hvor Vejen til

Polen og tilbage igen under gunstige Vind-

og Temperaturforhold kan tilbagelægges paa

3 å 4 Dage, ja maaske hurtigere.

Hidtil har det dog navnlig været paa det

militære Omraade, at man har haft sin Op-

mærksomhed henvendt paa Luftskibene, og

Hære og Flaader arbejder med usædvanlig

Energi paa at udvikle dette nyeste, endnu

ufuldkomne Krigsfartøj. Hovedformaalet i en

Krig er at gaa angrebsvis til Værks; men i

den Retning synes Luftskibene foreløbig kun

at skulle spille en underordnet Rolle. Den

ringe Bæreevne, Afhængighed af Vind og

Vejr, Ubehjælpsomhed udenfor kostbare og

godt beskyttede Havne, vanskelig Træfning

ovenfra o. s. v. gør, at Luftskibene ikke

foreløbig bliver farlige Uhyrer, som over

enhver Fæstning kan udkaste de Staalmasser,

der tvinger den til Overgivelse. Snarere kan

Fæstningerne fra vel forsynede Havne benytte

Luftskibene til at opretholde Forbindelsen

med Omverdenen og saaledes i væsentlig

Grad moralsk støtte Byens Befolkning og

Besætning, uden at de dog kan forøge Fæst-

ningens Modstand i nogen særlig Grad ved

at bringe Non-Kombattanter ud fra Fæst-

ningen og Proviant ind. Det er da ogsaa

særlig som Rekognosceringsfartøjer, at Luft-

skibene foreløbig vil finde Anvendelse. Fra

de store Højder ser man langt, og i klart

Vejr kan alle større Flaadebevægelser og

Troppeforskydninger skelnes og hurtigst
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Endækker af Gasambide-Mangins Konstruktion.

muligt bringes til Overkommandoens Kend-

skab. Den Overgeneral, der før pr. Felt-

telefon eller Ordonnantser fik højst spar-

somme og undertiden vildledende Oplysninger

om fjendtlige Bevægelser, kan nu fra Luft-

skibschefen modtage nøjagtige og paalidelige

Beretninger, vel at mærke, hvis hans egne

Luftskibe raader over Valpladsen; thi det er

klart, at Fjendens Luftskibe, hvis der findes

saadanne, vil angribe og søge at komme

øverst for ved Haandbomber (med brand-

farlige Stoffer) at slaa Modstanderens Luft-

krydsere ned. Den, der vinder Herredømmet

i Luften over en Slagmark , har allerede

store Chancer over for Modstanderen, og

hans Luftskibe vil oppe fra de højere Re-

gioner stadig være en Trusel for ethvert af

Modstanderen vel beregnet Skaktræk. Til-

bage er der da kun at skyde Luftskibene

ned, og Firmaet Krupp synes virkelig at

have fremstillet Kanoner, der med deres røg-

og Udgivende Granater, kan blive ret farlige,

selv om Træfsikkerheden vil være ringe

overfor de i Rummet letbevægelige Luftskibe.

Et Par Geværkugler og en enkelt gennem-

gaaende Granat ødelægger ikke et Luftskib,

men forkorter kun Flyvetiden, med mindre

der sker en Antændelse af Brinten, thi saa

er Eksplosion og Nedstyrtning uundgaaelig.

Selvfølgelig kan dette ske, men det er jo

saa Krigens Gang, og en Nedstyrtning er

neppe værre end de utrolige Lidelser, man

udsættes for under Kamp paa Land og Vand,

— snarere bedre.

Paa Søen, hvor intet spærrer det frie Syn,

vil Luftskibene kunne udføre Rekognosceringer

hurtigt og godt, og intet vil kunne skjule

„Dreadnoughter" og Torpedojagere for Luft-

skibschefens vagtsomme Øje; selv Under-

vandsbaade og Miner kan ses fra Luften,

naar blot Vandet er nogenlunde klart.

Det syntes en Tid lang, at de forskellige

Mariner behandlede Luftskibsfarten overlegen,

men efterhaanden som det viste sig, at Luft-

skibenes Manøvrer, Navigering o. s. v. var

nærbeslægtede med Sømandens daglige Dont,

kom Interessen frem, og for nylig har den

ret konservative, engelske Flaade taget Spørgs-

maalet op til alvorlig Drøftelse, i Forstaaelsen

af, at man her stod overfor et Vaaben, der

ligesom Undervandsbaaden vilde spille en

Rolle i Fremtidens Krige.

Mangt og meget om Luftskibenes Anven-

delse i Krigstid er dog foreløbig fri Fantasi;

men i kommende Stormagtskrige vil Luftskib

kæmpe mod Luftskib, medens Undervands-

baadene farer frem under Vandet, og Hære

og Flaader kæmper paa Land og Vand.

I Modsætning til Luftskibene „lettere end

Luften", der bæres oppe af en Ballon, holdes

Luftskibene „tungere end Luften", eller som
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Fvllchammer og hans Aeroplan

de almindeligvis kaldes Flwewaskincnie, ude-

lukkende oppe ved Motorens Kraft.

Blandt de mange Typer af Flyvemaskiner

har hidtil kun to vist sig anvendelige eller

rettere sagt kunnet hæve sig, nemlig Skrue-

apparaterne og Aeroplanerne.

Skrueapparaternc har 2 Sæt Skruer, nemlig

1 Sæt til Løftning og 1 Sæt, som Regel

kun 1 eller 2, til Fremdrivning. En Fransk-

mand Bréguet har hævet sig for nylig med

en saadan Maskine, men nogen længere

Flugt er endnu ikke foretaget. Og dog har

Skrueapparaterne sikkert en Fremtid for sig,

alene af den Grund, at de kan gaa op fra

Stedet og ligeledes lande uden at behøve

større Plads.

Det samme er desværre ikke Tilfældet

med Aeroplanerne, der er byggede som store

Drager og som Regel monterede paa Hjul.

Disse Flyvemaskiner fordrer en Bane, hvor

Tillob kan tages, indtil der kommer Luft

nok imder Vingerne, ligesom de ved Landing

fordrer en vis Strækning for at løbe Farten

af. Da Aeroplanerne imidlertid foreløbig er

de eneste i Praksis anvendelige Apparater,

maa man finde sig i denne Ulempe og søge

at skaffe særlig dertil indrettede Baner.-

Alle Aeroplaner bestaar af en, to eller

flere skraatstillede Planer, der ved Hjælp af

Luftskruer drives med stor Fart gennem

Luften, saa de faar et stærkt løftende Tryk

paa Undersiden. Aeroplanerne benævnes efter

Antallet af Planer

Endækkere, Todæk-

kere, Tredækkere

o. s. V.

Aeroplanerne er

endnu langt fra

sikre som Luftens

Fugle, og navnlig

synes Balancen i

Luften overfor ure-

gelmæssige Vind-

stød samt mulige

Havarier paa Moto-

ren at volde mange Vanskeligheder. Wilbur

Wright har dog for nylig vist, at han fra en

stor Højde kan glide sikkert ned gennem Luften

med stoppet Motor, men maaske er han ogsaa

den eneste, der kan gøre det. Uregelmæssige

X'indstød er stadig farlige, og i Storm kan

Aeroplanerne ikke klare sig; foreløbig er de

kun „Magsvejrsfugle".

Hvilken Begejstring vakte det ikke i den

ganske Verden, da Farman den 1 3de Januar

i Fjor fløj en Kilometer i lukket Bane. Man

begyndte at se ind i Fremtiden, og da den

modige Englænder efterhaanden drev sin

Øvelse saa vidt, at han kunde flyve ^f^

Time i Træk over en Strækning af 6 danske

Mil, var selv de mest fanatiske Tilhængere

af Flyvemaskinerne ganske overraskede.

Farmans Aeroplan er ligesom Billedhuggeren

Delagranges konstrueret af Brd. Voisin og

bestaar af 2 Bæreplaner (Todækker) med en

meget lang Hale for at bevirke en rolig

Flugt. Til Fremdrift benyttes en Motor paa

50 H. K., og hele Maskinen er monteret

paa 4 Hjul. Længden er 10 M., og Af-

standen fra Vingespids til Vingespids lige-

ledes 10 M., medens den samlede Bæreflade

kun udgør 56 Kvadratmeter. Prisen for et

Farman-Aeroplan er ca. 18,000 Kr., men

den vil sikkert snart gaa betydelig ned, da

egentlig kun Motoren har nogen Værdi.

Farman og Delagranges er først og frem-

mest Sportsmænd, der har købt deres Flyve-
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Wilbur Wrights Aeroplan.

maskiner paa en Fabrik, ligesom man køber opgive atter at vinde frem i første Række,

en Cykel hos en Cykelhandler. Ved haard-

nakkede, dristige Forsøg og stor Ihærdighed

har de efterhaanden opnaaet megen Øvelse,

men noget egentlig nyt kommer ikke frem

ved deres Forsøg. Heldigt er det derfor, at

mange dygtige Teknikere, saasom Blériot,

Esnault-Pelterie, Gastambide o. fl., har søgt

at bane nye Veje ved at konstruere solide

Endækkere, en ret uprøvet Type, der alle-

rede har givet gode Resultater og navnlig

udmærker sig ved sin store Fart, ca. 12

danske Mil i Timen. Den store Motorfabrik

„Antoinette" har ogsaa fornylig bygget en En-

dækker, der allerede har fløjet flere Kilo-

meter.

Ogsaa Eliehammer begyndte med en En-

dækker, men først med en Todækker kunde

han hæve sig over Jorden som den første i

Evropa. Ellehammers nuværende Aeroplan

er en fiks Todækker, der kun vejer halvt

saa meget som Farmans og Wrights Flyve-

maskiner. Vi maa haabe, at Ellehammer nu

til Sommer vil lette paa Vingerne og ikke

hvor han med Rette hører hjemme.

Over alle andre staar i Øjeblikket Brø-

drene Wright, de to energiske Amerikanere,

der i Aarevis med stor Energi har dyrket

Flyvekunsten. Wrights Aeroplan er en To-

dækker, der navnlig adskiller sig fra andre

derved, at det fordrer en særlig Vogn og

en lang Skinne for at kunne starte. Dette

er maaske i nogle Retninger en Ulempe, men til

Gengæld er Wrights Aeroplan i en dygtig Fø-

rers Haand en langt bedre Flyver end alle an-

dre. Wrights sidste Aeroplan er 10 M. langt

og 12^2 M. fra Vingespids til Vingespids,

medens Motoren kun er paa 25 H. K. Vægten

er som Farmans ca. 500 Kg. Wrights længste

Flyvetid er 2 Timer 21 Minuter (d. ^712 08),

og regner man en Fart af 10 danske Mil i

Timen, kan man (o: Wright) altsaa nu flyve

over 20 danske Mil i Træk. Wrights Aeroplan

er det eneste, der i længere Tid, ca. 2 Ti-

mer, har fløjet med en Passager ombord.

Disse tørre Tal taler bedre end mange

Ord ; for et Aar siden vakte Farmans Kilo-
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meter Beundring og P'orbavselse, og nu flyver

Wright 1 50 og derover. Hvad skal Frem-

tiden vel bringe? Ingen kan efter disse

umaadelige Fremskridt dømme herom.

Aeroplanet kan muligvis bruges til mili-

tært Spejderfartøj, men den store Fart, som

stadig maa holdes, gør det uanvendeligt til

Angreb ved Udkastning af Sprængstoffer,

rent bortset fra, at dets Bæreevne er meget

ringe. Har man meget travlt, saa man ikke

gider følge Landevejene og lade sig færge

over Vand med en tung Automobil, kan

man selvfølgelig ogsaa i en Fart lette med

sit Aeroplan og frit sætte Kursen over Land

og Vand, og paa en lille Tur til Udlandet

kan Tolderne være En ret ligegyldige.

Dog gør man bedst i foreløbig at holde

sig til Nutiden, og Aeroplanerne er trods

alle overraskende Fremskridt endnu kun paa

Forsøgsstadiet. I Sportsverdenen har de med

Rette hjemme, og her skal de ligesom Cyk-

lerne begynde deres Sejrsgang gennem Ver-

den. Uristige og koldblodige Mænd maa der

til Et saa ufarligt Apparat som en Cykel

vinder let Indpas, men for Aeroplanerne vil

Kampen blive haardere, og intelligente Folk

maa sidde ved Styret, raadgive og vejlede

Konstruktørerne, indtil Aeroplanet eller en

anden Maskine bliver et almindeligt Samfærd-

selsmiddel; thi den nuværende Form er alt-

for ufuldkommen til at være endelig.

Imidlertid — Flyvemaskinerne er begyndt

med billige og simple Apparater som Far-

mans, Wrights, Blériots o. fl. med en Fart

af 10 til 12 danske Mil i Timen og Drifts-

sikkerhed stor nok til at svæve i Timevis,

og i vor tekniske Tidsalder er en hurtig

Udvikling og en sejrrig Fremtid dem vis.

Om 100 eller 50 eller maaske 10 Aar er

Luften erobret af Menneskeheden i samme
Udstrækning som Vand og Land.

Det internationale Kapløb er nu begyndt,

og Danmark har hidtil gennem EUehammers
udmærkede Forsøg sammen med Frankrig

og Nordamerika hævdet den førende Stilling

paa Aviationens praktiske Omraade, medens
Ingeniør Vogts omfattende teoretiske Studier

har skaffet os en smuk Plads i den viden-

skabelige Flyvetekniks Historie.

Nu til Sommer vil foruden EUehammers
Todækker Farmans og maaske Wrights prø-

vede Fugle svæve over dansk Jord ; men
lad os da tage imod dem som Folk, der

kender F'lyvekunstens Vanskeligheder og det

F'orsøgsstandpunkt, hvorpaa alle Aeroplaner

endnu befinder sig. Lad os ikke gøre som
Italienerne, der peb Delagrange ud, da han

kun hævede sig nogle Meter over Jorden

og ikke som paa Reklameplakaterne i dristig

Flugt kredsede om Feterskirkens Kuppel.

Aeroplanerne vil faa mange Vanskeligheder i

den kommende Sommerkampagne her i Lan-

det, og ingen af dem vil svæve rundt Raad-

hustaarnets Spir. Daarlige Terræn forhold,

indskrænkede Pladser og Mangel paa prak-

tisk Erfaring vil berede store Skuffelser;

men alt det vil man finde sig i, naar blot

de Mænd, der ofrer Arbejde, Liv og Lem-

mer paa den store Sags Løsning, mødes
med den rette Forstaaelse og ikke straks

underkastes en hensynsløs og uforstaaende

Kritik; thi Flyvemaskinen er som et nyfødt

Barn, der fordrer Tid og Pleje for at vokse

sig stort og stærkt.

Farmans Aeroplan.
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LOFTSDEKORATIONEN I VIBORG DOMKIRKE.
Af Johannes Kragh. Ikke gamle Tiders Stil,

men store Tiders Aand.

FOR fem og tredive Aar siden blev Viborg

Domkirke restaureret. Den gamle ro-

manske Kirke — efter Ribe den ældste og

betydeligste hos os — var i Tidernes Løb

blevet stærkt forandret — „forbedret" paa

forskellig Maade. Hvad ikke mindst havde

bidraget til at give den oprindelige Mur et

noget forsorent Skær var de Hatte, hvormed

en sen Tid havde forsynet Taarnene. —
Restaurations-Arbejdet lededes af Architekt

Storck , først som Conductør , siden som

selvstændig Architekt. Opgaven gik ud paa

at føre Kirken tilbage til den oprindelige

Stil og fraskille alt senere tilkommet Stof.

Dette lykkedes den da femogtrediveaarige

Architekt, og Begyndelsen var gjort til en

Række Restaurationsarbejder, som med Rette

har skaffet Prof. Storch en særlig Art af

Berømmelse.

Med Hensyn til Stilrenheden har Prof.

Storck vistnok noget ændret sit Syn i de

forløbne Aar.

Blandt de Arbejder, som dengang blev

udført i Viborg — som Afslutning paa det

store Tilbageførings-Arbejde — var ogsaa

Udmalingen af Chorabsis, Midterhvælvingen

foran Choret og det lange, flade Træloft.

Her udførte afdøde Historiemaler F. C. Lund

i Forbindelse med Architekt Storck et stort

Arbejde , der som en foreløbig Dekoration

meget godt fuldendte det hele Arbejde, om

end det var præget af en lidt for bogstavelig

Stilrethed. Det er nær beslægtet med De-

korationerne i Brunsvig Domkirke og navnlig

med Michaelis Kirken i Hildesheim.

F. C. Lund udførte i Absis en tronende

Christus i Lighed med flere romanske Lands-

bykirker i Landet.

I Midterhvælvingen de tolv Apostle i en

Kreds; begge Motiver er optagne i den nye

Dekoration.

Træloftet blev ved Tværbjælker og Længde-

bjælker delt i syv store og fjorten mindre

Felter. Inden for denne Inddeling blev i de

421



Loflsdekorationen i Viborg Domkirke -==^

Joakim Sliijvgaard: Jesu Fedsel.

fem midterste af de store Felter udfcrt —
fra Vest til Øst — Maria Bebudelse, Besøget

hos Elisabeth, Jesu Fodscl, P>emstillingen i

Templet (Simeons Profeti) og Kristi Daab.

De to yderste af Midterfelterne blev fyldte

saaledes: i det vestlige Moses og David,

staaende Helfigurer ; det østlige : de fire

„store" Profeter.

Som teknisk Assistance havde F. C. Lund

den gamle højtfortjente — nu afdøde —
Malermester Weber. Blandt Webers Folk

den 1 7aarige Lærling Joakim Skovgaard.

Der er noget af en Profeti i dette. Det

største Dekorations-Arbejde, som blev udført

i den Tid, havde i sine menige Udøveres

Række den, der nu — en Menneskealder senere

•— staar som vor ypperste Kraft paa dette

Arbejdsomraadc, og med det nylig fuldførte

Storværk bag sig : Udsmykningen med Fre-

sker af den samme Domkirke, hvor den

syttenaarige Lærling tjente sine første Sporer.

Her kan man virkelig tale om Marskalstaven

i Tornystret, — den stak ligefrem op af det.

Det var jo ikke alene det almindelige Malerar-

bejde, hvortil den unge Skovgaard blev benyttet

— skønt han ved at stryge Orgelpibernes

Urskov over med Mønje fik en Slags Indvielse,

som farvede den vordende Farvernes Mester

højrød fra Isse til Støvlesnude — men de

12 Cherubhoveder, som smykker Bjælkernes

Skæringspunkter i Loftsdekorationen , er ud-

førte af ham. Og nu — bagefter — synes

dette knapt en Tilfældighed, thi disse Che-

ruber omgivne af 6 Vinger har noget af det

nj'e i sig, det som han selv skulde bringe.

Thi — det kan jo ikke nægtes — nu,

da Kirken er udsmykket med en levende og

kraftig Kunst, hvor Livet fylder Formen

indtil Sprængning, nu synes det stilkorrekte,

ulastelige Loft med sine mangfoldige sprink-

lede Inddelinger og tynde skematiske Orna-

mentudfyldning i høj Grad forældet, virker

som vissent Løv ved Siden af levende, saft-

fyldte Skud. Man har i sin Iver for at

fylde, overfyldt de naturlige Inddelinger med

nj'^e Inddelinger, Firkanter satte „over ex",

denne underlige Garnvindselform , som er

laant fra de ældre Broncedøre paa Baptiste-

riet i Florenz, alt bidrager til at slaa Loftet

i Stykker og svække dets naturlige Kon-

struktionsprincip: Bjælkerne paa Tværs og
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Loftsdekorationen i Viborg Domkirke

Brædderne paa Langs. — Alt i alt: man føler i

høj Grad, at dekorativ Kunst kun var i sin aller

første Vorden hertillands den Gang.

Som det nu er — i Øjeblikket — i Nærheden af

Skovgaards fuldmodent kraftige Manddomsværk, som

fylder den prægtige Domkirke, er det et tyndt, anden-

haands Begynderarbejde, i Slægt med megen blodløs

Architektur — i Udland og Indland — som anstrængt

holder sig til de gamle Tiders Stil og Manerer, uden

at kunne optage og lære af de gamle Tiders kraftige

Aand.

De henfarne Tiders Kunstnere var sig selv og ud-

viklede i Kraft deraf noget magtfuldt ; den nyere Tids

Mænd har altfor ofte søgt at ligne dem, — ikke

ved at være sig selv, men ved at efterligne deres

Udtryksmaade.

Joakim Skovgaard har tilbragt det meste af 7 Aar

i Viborg Domkirke ved Udarbejdelsen af sine Fresker.

Det er da fuldkommen naturnødvendigt, at han, efter-

haanden som Murfladeudsmykningen voxede og kom

det gamle Loft nærmere — i Triforiebuernes Billeder

ganske nær — følte en ny Plan modnes hos sig til

de gamle Loftsbilleders Genoplivelse.

Efter at Freskoarbejdet nu er afsluttet, har han

fundet Tid til at udføre en Plan for en saadan Om-

arbejdelse; det er til nogle Gengivelser heraf, at nær-

værende Text slutter sig.

Planen er fra Indholdets Side ganske den samme

som paa den F. C. Lundske Composition.

Idéen — en lignende findes fremstillet i gamle

franske Glasmalerier i Bourges og Chartres — er

denne: den gamle Pagts Mænd: Moses og David,

alle Profeterne ser hen imod den kommende nye Tid

:

Christus der skulde fødes til Verden, — og danner

en Ramme uden om de Begivenheder, som knytter sig

hertil: her — i Viborg: Bebudelsen; Besøget hos

Elisabeth med dennes Profeti; som Midtpunkt selve

Fødslen; den anden Profeti: Simeon i Templet; tilsidsf.

Indvielsen, Daaben i Jordans Flod.

Skovgaard har bragt alt dette paa sin rette Plads.

Paa det gamle Loft er det sidste store Felt paa en

uheldig Maade delt i fire Smaafelter for at faa Plads

til de 4 store Profeter, medens de første Side-

felter er uden Figurdekoration. Skovgaard har sat
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Loftsdekorationen i Viborg Domkirke

Joakim Skovgaard: De fire store Profeter.

de to Profeter ud i Rammen og gjort de to tegnede Kristi frelsende Ophøjelse paa Korset.

tilbageblevne til Helfigurer ligesom Moses og De to Profeter har en tilsvarende Linievirk-

David i det modsatte Slutningsfelt. Desuden ning i et Palmetræ.

er alle de andre Profeter, som paa det gamle

Loft er Medailloner, blevet til Helfigurer. Det Hovedvirkningen i Skovgaards Forslag er

hele er ganske enkelt inddelt : Bjælkerne selv en simpel storslaaet Gaaen lige paa Sagen,

besørger det hele ganske naturligt. Om Al overflødig Ornamentik er banlyst. Af

yderligere Indramning er der ikke Tale, saadant findes der nogle smaa Bladerækker

Figurcompositionerne fylder naturligt og frit paa Tværbjælkernes Kanter. Basta! I saa

Rammen ud. Det er væsentlig Baggrunds- Henseende er det i god Overensstemmelse

virkningen, der trækker sin architektoniske

Traad igennem det hele Væv, desuden er

der en vis rytmisk Correspondance i de de-

korative Virkemidler. I. det centrale Midter-

billede, i hvilket Oxerne paa en udmærket

Maade lægger sig som en fri Indramning

helt uden om Hovedmotivet — II. paa

begge Sider af dette de to Profiler, som

begge har en Buerække som Baggrund —
III. de yderste Billeder, som begge har en

Regnbues Cirkelvirkning igennem sig. — De

med Kirkens øvrige malede Billeder, hvor

Ornamentik kun kendes som smalle under-

stregende Baand, endda kun i Sideskibene,

hvor desuden Hvælvingskapperne har en let

Ornamentik.

For Farvens Vedkommende er forsaavidt

den gamle Udmalings Hovedprincip bibeholdt,

som Midterbillederne er lysere holdt end de

indrammende Felter: ganske naturligt frem-

kaldt af Hensyn til den lyse Granit, der

omgiver det hele. Farvens Hovedvirkning

yderste Felter med de staaende Figurer har er en varm Tone, gyldenbrunt og graat mod

forsaavidt bibeholdt et Slags Inddeling, som

de ejer en lodret Linie, der skiller Figurerne

ad. I det første af Billedrækken staar de

to Figurer hver paa sin Side af Kobber-

slangen, den som i Ørknen for Israel be-

varmt blaat med mindre Partier af lyse,

varmt rødlige og kolde blaa Toner. Det

hele indrammet af en mættet varm grøn

Farve paa Længdebjælkerne, afbrudt af de

kraftigt dybtrøde Tværbjælker med smaa
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Loftsdekorafionen i Viborg Domkirke

Joakim Skovgaard : Christi Daab.

hvidkantede lysegrønne Blade langs Kanterne.

Hovedbundfarven i hele Loftet er en dyb

varm Blaa, som bringer Loftet i Forbindelse

med Korsarmshvælvingerne : de basunbærende

og bevæbnede Englekredse mod mørkeblaa

Himmel.

Den i gamle romanske Dekorationer saa

hyppigt tilbagevendende, noget stereotype

Virkning af koldt Rødt og Blaat, — det nu-

værende Viborg Loft har ikke helt undgaaet

den, og da det fremkom, kunde det være

naturligt nok at holde sig til de gamle For-

billeder ogsaa paa dette Punkt — har Skov-

gaard fuldstændigt forladt. Loftets Hoved-

virkning gaar snarere tilbage til de bedste

oldkristelige Mosaiker, navnlig i Rom (SS.

Cosma et Damiano).

Hvad der dog giver det nye Forslag den

største Værd, er den frie, levende og dog i

bedste Forstand stilbaarne Fortælling, som

gør det til et uafviseligt Led i den hele

Kirkedekoration. — Det er jo nemlig Loftets

Emner, der danner Forbindelsen imellem de

to Partier af Freskoudsmykningen : i Hoved-

skibet den gamle Pagts Begivenheder fra

Adams Skabelse til Johannes Døberen , i

Korsarmene Billeder af Kristi Liv som voxen,

i Choret hans Nedstigning til Underverdenen

og Opfart til Himlen.

Loftet har de Emner, som betegner For-

bindelsen mellem det gamle og det nye,

indeholder Kærnepunktet, Brændpunktet, Guds

Søn der kommer til Verden. — Disse for

den samlede Billedrække saa betydningsfulde

Emner kan ikke blive staaende paa det pri-

mitive Standpunkt, som det gamle Lofts-

maleri betegner.

Joakim Skovgaard, der i syv korte Aar

har frembragt det enestaaende Kunstværk,

som vi kalder Viborg Domkirkes Dekoration,

har maattet forsøge en Plan til Fuld-

endelsen af dette Kunstværk, føje det sidste

Stykke til, for at Ringen kan være ubrudt,

Billedrækken sluttet.

For alle, der har Kunsten kær — som i den

ser et Middel til at tale til Folket — til os

alle — , vil det være et Spørgsmaal , som

har Vægt og Betydning: vil Mesteren blive

sat i Stand til at udføre denne Plan, eller

skal dette enestaaende Storværk af en enkelt

Mand forblive ufuldendt.

Det fortælles, at en jysk Bonde kom til

Viborg og fik Lyst til at se Billederne i

Domkirken. Han maa have syntes om dem, thi

han kom igen og havde alle Sognets Folk med.

Lad dette være Symbolet paa den Stem-

ning, som disse Billeder har skabt, og som

vil bære Fuldendelsen frem, sætte Kronen

paa Værket.
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DA NATTEN BLEV LYS —
Af Ingeborg Maria Sick.

DENNE underlige lyse, lyse Nat . . .

Uanmeldt af Meteorologisk Institut brød

den frem og var der i sin næsten dagklare

Glans, ligesom man belavede sig til at gaa

til Ro — i den trygge Tanke, at alt var,

som det plejede at være.

Paa en Gang gav saa Genboens lave Hus-

mur sig til at skinne . . .

Ja, Huset var nylig blevet hvidtet — men

at det kunde være saa blændende i sin nye

Hvidhed, at der stod Skin af det — helt

ind gennem Sovekammervinduet — det var

dog besynderligt

!

Eller paa en Gang kunde man skelne alle

de røde Roser nede i Haven. De gav sig

til at gløde. Selv de, hvis Purpur var næ-

sten fløjlssort, brød frem igen af Dæmrin-

gen, gik ikke længer i et med Løvet.

Alle saa den lyse Nat. Hegnsmanden og

Villa-Grossereren, Banevogteren og C^'klisten,

Folk i By og paa Land.

Alle, undtagen de, der allerede sov bag

nedrullede Gardiner. De, der laa for aabne

Vinduer, med Gardinerne til Side, drømte

om en Solskinsdag . . .

Alle andre saa den lyse Nat.

Strandvagten saa den paa sin ensomme

Gang langs det store Hav . . . Dér skinnede

den gulrød for hans Øjne og tændte Havets

blanke, sagtelig skvulpende Bølgeflade op til

luende Genskin. Og fjærne smaa Fisker-

baade laa underlig sorte og tydelige midt i

Glansen.

Men inde over Landet, der hvor dybe

Alleers Skumring bøjer ned imod den rolige

Indsø — dér var Nattens Klarhed hvid.

Lysende hvid som en Svanevinge foldede den

sig ud over det glatte Vandspejl . . .

Hvoraf kom denne lyse Nat?

Det blev man maaske ikke rigtig klog

paa — trods de forskellige Gisninger og For-

klaringer.

Men hvad kom den for}

Der var vel en Mening med den, der var

vel noget, den skulde klare. Skønt — det

maatte Dagen dog kunne gøre bedre. Saa

lys blev Natten jo ikke. „Dagen skal gøre

det klart," hedder det ogsaa.

Ja, der er nu alligevel meget, som den

daglige Dag ikke klarer — fordi Menneskers

Øjne er blevne sløve for dens Lys. De har

vænnet sig til ikke at se ved det.

Men Lys, som bryder ind paa en ganske

uvant Tid — det afslører.

Var der Mennesker et eller andet Sted i

Landet, som saa sig om i den Nattetime og

opdagede noget, de aldrig før havde set?

Tapetet i deres egen Stue, et Træ udenfor

Vinduet . . . Eller saa de det, som Menne-

sker er saa sene til at opdage, saa afvante

med at se: hinanden —
Maaske et af de Ansigter, som var dem

nærmest — og som de dog ikke havde faaet

Øje paa før — —
\'ar det ikke saa, at Hegnsmanden vaag-

nede med et Ryk og troede, at det var

Morgen — men ved at se paa Uret opda-

gede, at den kun var halv tolv.

Men sikken en Klarhed ! Det var da løjer-

ligt

Han satte sig overende i Sengen, saa han

kunde se ud ad Vinduet. Der laa det store

Landskab fuldt belyst! Meget tydeligere at

se end ellers, syntes han — maaske fordi

der slet ikke var nogen Skygge — —
Naar en og anden stansede foran Huset

og sagde: „Nej, hvor De har en dejlig Ud-

sigt" — plejede han eller Konen altid at

svare : „Ja, man ka' da se Taget paa Skolen

i Søndersted — og det saagar helt inge fra

Stuen a'!"

Det var det eneste Punkt i Landskabet,

der var forekommet dem værd at slaa sig

ned paa — og efterhaanden var hele Ud-
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Da Natten blev lijs

De saasigten for dem svundet ind til det

iltke andet.

Men nu kunde Ole Hegnsmand slet ikke

naa frem til dette faste, trygge Stade — for

store bølgende Engdrag, saa inderlig grønne

... Og blaa Skove til Siderne ... Og en

lang Sø, der lyste hvidt — lige ind i Øjnene

paa ham.

Det var helt løjerligt!

Han vendte sig om mod Konen for at se,

om hun ikke ogsaa skulde være vaagen.

Det sætter altid Forbavselsen lidt at kunne

dele den med en anden.

Men hun sov — skønt den stærke Klar-

hed skinnede hende ind i Ansigtet og fik

hendes rynkede Øjenlaag til at dirre. Og

hun havde dog ellers ikke nær saa godt et

Sovehjærte som han. Allermindst naar

Drengen var ude.

Han vilde puffe til hende for at „vaagne"

hende — men saa kom han til at se paa

hendes Ansigt.

Nej dog — som hun havde skæmmet sig

!

— — Hun var saa køn at se til en Gang.

Det skulde saamæn ingen tænke sig nu! An-

sigtet var blevet saa lille og gult — og der

var Rynker baade paa kryds og tværs. Saa

tydeligt havde han aldrig set det — skønt

han da havde hende for sig hver eneste

Dag.

Men det var alligevel ikke saa meget det

— nej, det var mer Udtrykket, som havde

forandret hendes Ansigt.

Hun var jo saadan mild af sig, da hun

var ung, frisk paa det og nem til at le. Nu

saa hun træt og tavs og forgræmmet ud.

Munden var lukket saa fast og mut sammen,

at den blev næsten helt borte — blev kun til

en lille mørk Streg! Den havde nok altid

været smal, og en Del Tænder havde hun

jo ogsaa miste^ — men det saa alligevel

saa haabløst tungt ud, som den kunde knibe

sig sammen, den Mund !

Aa ja — saa let havde hun jo heller

ikke haft det. Vrøvl og Mudder med alle

de Drenge og „Tøser". Og nu den sidste,

Knægten — nej, han artede sig ikke altfor

godt.

Saadanne Børn — de havde noget paa

deres Samvittighed. Det var godt, om de

kunde sidde her — ligesaa stille — i denne

lyse Nat, hvor de kunde tælle hver Rynke i

deres Mors Ansigt og pille hvert eneste graat

Haar frem paa hendes Hoved. Det kunde

give dem et og andet at tænke paa!

Den løjerlige Nattelysning! — — Hun

saa næsten ud som en død i den

!

Aa ja, aa ja — hun havde haft sit at

slæbe paa! Og det var vel ikke altid, at

en anden en havde søgt at „letne" det for

hende, som han kunde have gjort. Nej —
man havde kanske før været med om at

læsse paa hende.

Børnene — nej, de havde dog ikke kendt

Ansigtet, da det var rødt og hvidt og glat,

med det unge Smil om Munden. Saadan

som det Ansigt var, da han rendte efter det

tidlig og silde — og hun endelig lod sig

overtale til at bære det ind i hans Stue . . .

Da Børnene kom — da var Forandringen

nok allerede begyndt. Der var dog det, som

de ikke skulde have Skyld for.

Jo længer han saa, jo mere syntes han

kanske, at der kun var én, en eneste skyl-

dig — overfor det Ansigt.

Og saa maatte han tage paa det med sin

Haand. Det havde han ikke gjort i lange

Tider.

Han strøg hende over Haaret, ned ad

Kinden — helt ned til Hagen. Det var som

om han vilde kærtegne Sporene af alle de

onde Aar bort af hendes Ansigt — eller

værne hende mod mer af samme Slags.

„Lille Mor," sagde han. „Lille Mor!" . . .

Det vaagnede hun ved. „Hvad er det?"

spurgte hun.

„Aa," svarede han og trak Haanden til

sig.' „Det er bare saa lyst i Nat, at det

er helt ubegribeligt!"

„Gud ske Lov," sagde hun. „Det er nok
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Vorherre, der har lavet det saadan. For

Mads, han er da ude i Nat."

„Ja, det er han jo mestendels altid," sagde

han. „Det har da ikke noget med den Ting

at gøre."

Men alt det derude i Naturen, det lavede

jo Vorherre, og han havde vel nok en Me-

ning med det — selv om man ikke altid

kunde faa fat paa den.

Saa vendte Ole Hegnsmand sig om fra

Vinduet for at lægge sig til at sove igen.

Men bag de lukkede Øjenlaag blev han ved

at se det lille gule. rynkede Ansigt . . . Med

den kummcrfuldt og tæt tillukkede Mund,

der en Gang havde været saa aaben af Latter

og Skæmt.

Han syntes, at nu maatte han altid komme

til at se paa det Ansigt — og tænke sit

derved.

Men kan det Syn holdes fast, naar det er

blevet Dag? Naar Taget paa Skolen i Søn-

dersted dukker frem igen — medens Eng

og Skov og So bliver borte?

Maaske . . .

^— — Var der ikke et Par unge Knægte

et godt Stykke derfra, helt ude ved Stran-

den, som i den samme Stund listede sig langs

Hækken i en Villahave?

Morten Københavner var godt kendt med

den Slags Udflugter — men han maatte

undervise sin uerfarne Følgesvend. Først

havde han sat ham ind i sin Tankegang —
for han kunde nok mærke, at han var saa-

dan en Del betænkelig ved det.

„Se, den retfærdige Fordeling," havde han

sagt til ham til undervejs „det er jo den,

at vi ska" stile henimod. Men vi maa

alle hjælpe til. Og se, det gør vi nu. naar

at vi hjælper den, der har for meget og

solde for, af med en Smule til den, der har

for lidt og solde for. Det er kuns Ret og

Retfærdighed — og ikke noget andet og tale

om! — Og er man bleven klar paa de Dele

— ska' man nok ogsaa altid ku' finde et

Køkkenvindve og trykke ind med en Sæbe-

klud. Og saadan Landliggerpiger, de ska'

altid la' noget flyde og drive omkring —
saa det straks ka' lønne sig bare at faa

Benet indenfor. Ja, det er da min Erfa-

ring."

Den anden hørte efter med sløvt Ansigt.

At solde, det var han nu en Gang kommen

ind paa. Og saa skulde man da have noget

at solde for — skønt han maaske havde

foretrukket at faa det paa en anden Maade.

De maatte have gaaet hurtigere end de

tænkte — for det var lyst endnu, skinnende

lyst. Klokken kunde ikke være saa mange.

I)c maatte putte sig ind i Lysthuset, indti'

dot blev Tid.

Men saa slog den tolv ligesaa tydeligt

paa et eller andet Ur.

„Ja, saa ska' vi dog ikke tøve for længel

Det er li'egodt den mørkeste Tid af Natten."

— Men det blev lysere ; der stod en gullig

Klarhed ind over Haven. Hvad var dog

det?

Var det virkelig lysere, end det plejede at

være? Eller var det noget, de bildte sig

ind, fordi de gerne vilde have Natten mørk ?

Ja, det kunde ikke nytte, at de gav sig

til at spekulere altfor længe over det — for

der maatte tages fat.

Noget efter var de oppe ved Huset. Mor-

ten Københavner undersøgte de lave Vinduer

— da hans Følgesvend med ét paa en af

de blanke, sorte Ruder saa hans Ansigt. Og

bagved, lidt mattere, sit eget.

De saa ud som Dødninger begge to —
som onde Dødninger . . .

Han for tilbage og vendte sig mod den

anden. Saa lige paa ham i det stærke Lys

— det uvante Lys, der afslører. Jo, An-

sigtet var ikke bedre end paa Ruden. Nej

— næsten værre! At han dog ikke havde

været bange ved at følges med ham gennem

Skoven

!

Saa han virkelig selv ligesaadan ud ? Eller
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de kan hele Turen udenad, lige til de af-

slutter den med det vante Godnat, naar hver

af dem har faaet sit Lys i Haanden.

Saa er det, at hun med ét bliver staaende.

„Men det er jo ganske lyst," siger hun.

„Ja" — svarer han med et Stænk af

Utaalmodighed — „vi er i Juni Maaned."

Han er forbavset — ikke over Lysningen,

som han ikke har lagt Mærke til, men over,

at hun bryder af. Han var ved et vigtigt

Punkt i Rejseplanen.

„Nej, det er slet ikke som ellers," siger

hun. „Se dog paa Træerne! De er grønne,

helt grønne."

„Ja — det er de ogsaa!" Nu bliver hans

Malerøje lysvaagent. „Og se det Skær paa

Himlen — ligesom en stor, hvid Vinge. Det

— — Var der ikke to Mennesker, som var dog underligt!"

i den sene Aften gik mod Skovridergaarden „Og Søen," siger hun. „Hvor den skin-

— med Sø tilhøjre og Skov tilvenstre? ner ! Som Sølv — eller mer som en Perle."

Gik, som de havde gaaet mange Gange „Ja, mer som en Perle," siger han. „Det

før — naar han var paa Sommerbesøg der- er en mærkelig Belysning! Jeg kunde

ude og med hende havde været bedt over have Lyst til at gaa lidt længer i den. Al-

til Provstens eller Distriktslægens — og talte ting tager sig saa nyt, saa morsomt ud."

som de plejede. Mest om hans Planer — „Ja, lad os det," siger hun — med et

nu om hans næste Rejse. Tonefald, som er lidt udenfor den vante

vilde han komme til det en Dag? Han syn-

tes med ét, at han frøs — han kom til at

gyse.

„Jeg giver det op," sagde han — paa

sin vante mutte Maade.

„Er du a' Lave!" spurgte den anden.

„Hvad ska'er dig nu?"

„Det er for lyst," svarede han. „De ka'

se os."

»Aa, Sludder — de snuer allesammen.

Kom nu bare!"

„Nej, de ka' se os !
— — Og ka' de

ikke se os — saa ka' vi se. Vi ka' se

hinanden ... Og jeg vil ikke mere. Nej,

det er for lyst." — •— —

De var maaske, som de fleste Mennesker,

der har kendt hinanden længe, faldne ind i

en vedtagen Tone overfor hinanden. I et en

Gang for alle fastslaaet Forhold med bestemte

Former — der vel udelukkede Spændingen,

Overraskelsen, det nye og uventede, men

ogsaa Skuffelsen.

Ramme.

Lad os det ! Han mente, skyndsomst at

følge hende hjem det lille Stykke, der er til-

bage — og saa gaa videre alene. Han

maatte jo gaa ud fra, at hun ogsaa vilde

finde det rimeligst saadan.

„Du vil kanske helst — ikke have mig

De havde maaske ladet sig glide ind i det med?" spørger hun lidt efter, da han tier.

af en fejlagtig Forudsætning om hinanden „Jeg — nej, hvor kan du tro!" Han

— men nu var det ialfald ikke til at komme ærgrer sig over Spørgsmaalet. Den Slags,

ud af igen. Og det var der heller ingen med alt hvad det kan give Anledning til,

af dem, der tænkte paa. plejer de ikke at have imellem sig.

— Skov tilvenstre. Sø tilhøjre. Lys Nat „Men hvor skal vi gaa hen?"

— som det plejer at være i Juni. Og over „Jeg tænkte egentlig til Søen."

dem begge den Følelse, at det ikke er nogen „Ja -— lad os gaa til Søen. Men kan vi

ny Gang ... At det er en af de mange tidligere komme derned herfra?"

— som allerede er tilendebragt — at alle „Jo, naar vi gaar ad Stien. Den er lidt

de fornuftige Ord, de udveksler med hinan- vildsom — men — —

"

den, har været talt imellem dem før — at Nu er det ikke længer en af de andre.
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tidligere Gange. Saadan er ingen af dem

endt. Situationen er med ét bleven ny —
forrykket.

Han prøver at tage fat igen paa Rejsen,

der hvor han slap — den giver ham den

vante, faste Grund under Foden : „Et Aars-

tid bliver jeg vel nok borte denne Gang.

— — Jeg maa have Sol til begge de Bil-

leder — og der er jo ingen, der græder

efter mig herhjemme —

"

Men det gaar istaa, da hun ikke svarer,

hvad hun ellers altid plejer. Er hun saa

betagen af den lyse Nat ? Eller tænker hun

stadig, at han helst vilde være alene — og

har det forstemt hende?

De kommer til Søen — ikke uden Besvær.

— — De silkegrønne, urørlige Siv! . . .

Den hvide Klarhed over . . . Og det glatte

Vand, som lyser — lige ind i deres Øjne.

„Ja, det er en forunderlig Belysning," si-

ger han og vender sig imod hende, da hun

stadig tier.

Han møder ikke hendes Blik — det gaar

langt ud over Søen. Men — han ser hendes

Ansigt. Ser det ganske tydeligt i det uvante

Lys.

Hvad er det for et Ansigt? Er det

hendes ?

Ja — ja, men slet ikke som det plejer at

være: selvbevidst, overlegent, roligt og uan-

fægtet, saa det stiver en af at se paa det

— — Nej, ganske, ganske anderledes . . .

Det er modløst og inderlig forsagt — som

et Barns. Hjælpeløst — med skælvende,

helt unge Læber . . . Med blide Øjne, som

har grædt. Og med noget andet og mere

— som han ikke rigtig kan finde ud af.

Det Ansigt, aa, det vil man jo blot være

god imod — og lægge ind til sit eget . . .

Er det hendes Ansigt — hendes rigtige

Ansigt ? Som hun ikke har lagt i de vante

Folder, fordi hun har tænkt, at Natten skju-

ler — og rent har glemt, hvor denne Klar-

hed maa afsløre.

Har hun været bange for at vise det, har

hun baaret det indelukket — som en Smærte

— fordi hun har ment, at de alle kun havde

Brug for hende ligevægtig, selvbehersket og

fornuftig ?

Aa, de har jo ogsaa alle brugt hende som

Støtte, Raadgiver og Hjælper! — Hvem ved

— de har maaske selv tvunget hende ind i

den rolige, selvsikre Form — har vel nok at

bebrejde sig dér! - —
Hun ser ud over Søen — og han ser paa

hende. Ser ikke andet. Er bange for, at

hun skal blive borte igen.

For det er det Ansigt, han har længtes

efter, fra han var ganske ung, det, der kunde

have forandret hele hans Liv — og det, han

har ment, at han aldrig vilde faa at se

!

Har hun grædt? Tænk, at hun kan græde!

Men hvorfor? Han maa vide det, han vil

spørge hende.

Nej, — aa, nej ... Et Spørgsmaal, et

eneste Ord kunde faa hende til straks at

gemme Ansigtet igen — og han maa be-

holde det.

Der har ogsaa altid været for mange Ord

imellem dem ! For lidt af den Tavshed, der

giver Rum for det ubestemmelige . . .

Nej, uu tier han ... Til Lyden af hans

sidste Ord, af alle deres fornuftige Ord er

døet bort og glemt. Til det er ganske stille

imellem dem. Stille og lyst . . .

L'mærkeligt bøjer han sig blot nærmere og

nærmere henimod hende.

Saa lægger han begge sine Hænder om

det Ansigt, han har set. Nu holder han

det — nu slipper det ikke fra ham igen.

Hun lader det ske som i Drømme

»Er det dig?" spørger han. „Ser du saa-

dan ud?"

„Ja," svarer hun og ser med vaagne Øjne

ind i hans. „Vidste du det ikke?"

„Nej . . . Men i Nat har jeg set dit An-

sigt. Og det er ;m7." — — — —
Der gaar to Mennesker imod Skov-

ridergaarden. Den gamle Ramme om deres

Forhold er sprængt, det vedtagne gledet
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bort — da Natten blev lys. Men det er

alligevel noget kendt og kært, de nu tager

op med hinanden — noget, som blot har

været trængt tilbage.

Det rasler i Buskene ... Et Menneske sprin-

ger over Vejen — stanser forbløffet ved at se

de to, tager til Huen og hilser „God Aften".

„God Aften," hilser hun igen. „Men det

er jo Mads! Du skal da vel hjemover?"

Jo, det skal han da.

„Ja, du ved nok, hvor Mor ligger og

længes! Hils hjemme! — — Har du set,

hvor det blev lyst paa en Gang, Mads?"

„Ja, det var det var ganske løjer-

ligt og se! Ja, god Nat da!"

De to gaar videre. „Kan du se, nu sluk-

kes Lysningen," siger hun. „Den har vel

gjort sin Gerning."

Dæmringen synker ned over det store Land-

skab. Træernes grønne sortner bort igen.

Den skinnende hvide S\'anevinge folder sig

sammen ... Og alt bliver ganske som ellers.

Var det for de Menneskers Skyld, at Nat-

ten blev lys?

Eller var det helt andre Mennesker ud

over Landet, der trængte til at se — som

man ser ved den uvante Klarhed — og

maaske ogsaa kom til det.

Eller var det altsammen blot noget, som

kunde være sket? Noget, som En sad og

tænkte sig — i den Midnatstime, da Gen-

boens hvide Husmur gav sig til at skinne,

og Havens Roser blev røde . . .

Hvem ved?

Men saa klarede den dog maaske noget

for denne Ene — den underlige lyse, lyse

Nat . . .
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Orizaba.

MEXICO. — DET EVIGE FORAARS BY.

Af Ivar Hiort.

Tangs Randen af den

1 ^5

Iluitzilopoclitli

Krigens Gud.

-Store Højfjeldsslctte,

paa hvilken Mexicos

I lovedstad er bygget,

rager de blaa Bjerge op

mod Skyerne med Tin-

der og Kupler og brede,

hvælvede Rygge.

Højt over alle rager

Popocatcpetl med sit

hvide
,

gyldenglinsende

Haar, og tæt derved

Ixtlacihuatl, kaldet den

hvide Kvinde, som ligger

paa sit haarde Leje, død

og kold under Liglagenet. Sagnet fortæller, at

hun en Gang var Popocatepetrs Hustru. De

levede i Lykke sammen, og paa Festdage ud-

sendte de et vældigt Fyrværkeri, og luende Skyer

hvælvede sig under Himlen som et Pinjetræs

Krone. Det var herlige Dage. Men saa frem-

stod Orizaba i Syd og var en Strugler for

Alverden. Du gode Cuitlahama, hvor han

knejsede op over SkjJ^erne, og hvor han ko-

keterede sejrsstolt ned til Lxtlacihuatl, som

rødmede under sit eget Ildskær og følte sit

varme Hjerte slaa. Det var hede Dage. Ori-

zaba spruttede Ild over til Ixtlacihuatl, og

hun var lutter Fyr og Flamme, thi hvem

kunde modstaa en Kavaler som Orizaba,

Mexico City i Februar.

hvis hvide Pelskrave skinnede langt ud over

den blaa Golf og var et lysende Sømærke

for de Søfarende.

Men Popocatepetl flammede op af Jalusi,

og han greb den troløse Kvinde i Struben

og kvalte hende. Og endnu den Dag i Dag

ligger hendes smukke hvide Lig paa Baare

under det hvide Liglagen. — — —
Midt paa Sletten ligger Mexico City som

en lille Klat Marcaroni paa et Fad. Over

syv tusinde Fod tilvejrs ligger denne Hoved-

stad, som før var den store Indianerstamme

Aztekernes By, og hvorfra den herskede over

alle Stammer udover den vældige Højfjelds-

slette Anahuac, der indrammes af Sierra

Madras umaadelige vulkanske Bjergkæder.

Det er kun lidet, man ved om Indianer-

folket paa Mexicos Højsletter.

Hvor er de kommet fra, hvorledes har de

udviklet sig, hvilke Stier og Veje fører til

og fra deres højst ejendommelige Kultur...?

Om dette vides saare lidet med Sikkerhed.

Mexicos Fortid er indhyllet i et uigennem-

trængeligt Taageslør.

Der er i de senere Tider udgravet mange

Genstande, som kaster Strejflys over Indi-

anernes fjerne Oldtid, over Udviklingstrin i

deres skønne Kunst og pragtfulde Stenarki-

tektur, der vidner om højt udviklet Kultur.

Der har en Gang paa Mexicos Højslette
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boet et Folk, hvis Kultur er beslægtet med

den orientalske og ikke giver Ægypternes

noget efter i Liniernes Skønhed og Storhed.

For en Del Aar siden fandtes Ruinerne af

Kongernes Pa-

lads i Mitla, syd

for Mexico City

i Staten Oaxaca,

og for ganske

nylig har man

tæt ved Hoved-

staden fundet og

udgravet de

mægtige Sol- og

Maanepyrami-

der, som maaske

er Tusinder af

Aar gamle, og

i Størrelse og

Form minder om de verdensberømte ægyptiske

Pyramider.

Talrige Billedhuggerværker, Dele af Offer-

templer og mangfoldige Gudebilleder er næ-

sten uskadte gravet ud.

En Gang, naar Arkæologerne for Alvor

kaster sig over dette mærkelige Land, vil

mange Ting bringes for Dagens Lys, Ting,

som maaske vil sprede det Slør, under hvil-

ket Mexicos før-

Spansk Arkitektur i en mexicansk Muiucipalbygning.
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Gadeliv i Mexico (St. Juan de Lctran).

beklædte Buer rager opover de fladtagede

spanske Huse.

Det er i de sidste tyve Aar, at Mexico

City har udviklet sig til en virkelig Storstad.

Og det maa maaske først og fremmest reg-

nes Amerikanerne til Gode, at Byens Vækst

er gaaet saa raskt frem. Selvfølgelig har og-

saa den kloge mexicanske Regerings For-

staaelse af, at fremmed Kapital og Initiativ

ikke var at foragte, haft sin store Andel

heri.

Byen paa Højfjeldssletten med sine ca.

450,000 Indbyggere udvider sig og tiltager

stadig. Periferierne bliver større og større,

moderne elektriske Sporvogne suser afsted

til de fjerneste Forstæder og Villabyer, elek-

trisk Lys straaler overalt. Gaderne asfalteres,

store, pragtfulde Bj'gninger er dels opførte

og dels under Bygning.

Alt skal være nyt og moderne, som det

sømmer sig en Storby.

Dog er det ikke uden Sorg, at man ser

den ene gamle arkitekturskonne, spanske

Ejendom efter den anden blive revet ned for

at give Plads for nye, moderne og stilfor-

ladte, amerikanske Forretningsbygninger. Aar

for Aar vil Mexico Citys oprindelige Præg

udviskes til Sorg for dem, der har glædet

sig over at færdes i dens Gader og Stræder

og nydt en svunden Tids Storhed og Skønhed.

Det er kun i Centrum af Byen, at det

moderne Storstadsliv udfolder sig, men her

er Færdslen ogsaa til sine Tider ganske far-

lig. Elektriske Sporvogne krydser Gaderne i

stor Fart, Ekvipager, Drosker og Varevogne

spurter afsted, Bybude, Avis- og Gadesæl-

gere og kaade Drenge bugter sig ind imel-

lem hverandre, og som en moderne As-

gaardsrei kommer Automobilerne susende

med Sirenehyl og Klokkeklemt. Mexico City

med sine brede, asfalterede Gader, Boulevar-

der og særlig anlagte fortræffelige Automobil-

veje er et sandt Eldorado for Automobil-

ister, og der findes i Mexico City til Dato

over 2000 Automobiler i alle de nyeste og

mest luksuøse Former.
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Alamedaen i Mexico.

Det kan ikke forbavse, at der under slig

uforsigtig Færdsel sker mangfoldige Ulykker,

mange hundrede Mennesker bliver aarlig over-

kørt og lemlæstede af Sporvogne og Auto-

mobiler, hvis Kørselshastighed ej er ind-

skrænket ved nogen snæversynet Automobil-

lov. Man kan daglig se de Ulykkelige krybe

rundt paa Benstumperne eller hinke afsted

paa to Krykker og tigge sig Føden til.

Nogen Erstatning faar de nemlig aldrig, et

Søgsmaal om Erstatning for Overkørsel vilde

kræve flere Hundrede Pesos Udlæg, paa

samme Tid som Skyldspørgsmaalet vilde

være vanskeligt at faa udredet. Der kendes

ikke et Tilfælde, hvor den Overkørte har

faaet Erstatning tilkendt.

Det fortræffelig redigerede og illustrerede

Dagblad „El Diario" har gjort de mange

lemlæstedes og overkørtes Sag til sin og

aabnet et Felttog imod de rige Sporvejs-

selskaber, og det er ikke utænkeligt, at Re-

geringen vil indbringe et Lovforslag, som

vil rette paa Tingene, endskønt den selv er

økonomisk interesseret i Driften. I Mellem-

tiden køres der paa i fuld Fart. De, som

ikke vil overkøres, faar passe paa.

Det er særlig de to Ugedage, Torsdag og

Søndag, at Storstadslivet udfolder sig i al

sin Pragt. Søndagen er alles Dag, og en-

hver, som har Køretøj eller Hest, maa den

Dag ud og vise sig. P'ør Lunch er der sort

af Vogne og Automobiler i Hovedgaden

„San Francisco".

Damerne kører naturligvis deres Prome-

nadetur for at faa Anledning til at vise de-

res Formiddags-Parisertoilette. De mexican-

ske Damer søger at overgaa de amerikanske

i flotte Dragter, vældige Hatte og feagtige

Smykker.

En Times Tid varer denne Revue, saa

køres der hjem til „Lunch", hvorefter Da-

merne ifører sig Aftentoilettet og atter sætter

sig tilrette i Vogn- eller Automobilsæderne.

Nu gaar Turen ud ad den brede og flotte

Avenue „Paseo de la Reforma" forbi den

ejendommelige „Cuauhtemoc Statue" til den
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Popocalepell og Ixlacihuatl.

smukke Park omkring Præsidentens Sommer-

residens „Cliapultepec". I en elipseformct

Bane kører nu i Timer Vognrækken rundt,

medens et stort Militærorkester spiller. For

de mindre Veliiavcnde findes der Stolerækker

langs Kørebanen, hvor man for 5 Centavos

kan faa Lov til at sidde og beskue de kø-

rende Damer og Herrer og fylde sin Sjæl

med Misundelsens Galde.

Men desværre er der ingen Stemning over

denne Pragtudfoldclse, ej heller noget ejen-

dommeligt, eksotisk Liv; det er dødt, fan-

tasiløst, kun rigdomsglimrende. Damerne

sidder i deres Ekvipager stive og udpyntede

som Fanoptikonsfigurer med Miner saa over-

legne og dumme, at alt Præg af Stil og

Skønhed helt forsvinder.

Fra Chapultepec kører de mange Hun-

drede Ekvipager tilbage i rasende Fart ad

„Paseo de la Reforma" og svinger ind paa

Hovedstrøget, hvor der fra halvsyv til halv-

otte køres rundt i „Calle de San Fran-

cisco".

Ved Ottetiden er det Slut med Vognrum-

melen. De juvelbesatte, hvidpudrede Damer

befinde sig atter i deres umaadelige, men

uhyre smagløse Hjem.

Paa San Francisco-Gaden dør alt Liv

straks hen, naar Kortegen er forsvundet,

den befolkes da kun af ensomme Pensionats-

mennesker, Pelader og saakaldte borgerlige

Folk. Vil man more sig, bliver man nødt

til at standse og tænke efter. Hvor? Hvad?

— Gives der ikke en Varieté? Gives der

intet ordentligt Teater — eller maaske blot

en hyggelig Kafé med god Musik? Jo! for

den, som har Penge nok, kan der vel findes

god, men kostbar Adspredelse, men hvor

skal den mindre bemidlede finde hen?

Jo! Paa Kinematografteatrene, dér strøm-

mer ogsaa Folk ind, de staar i Kø for at

faa Plads, endskønt der findes Kinemato-

grafer i hvertandet Hus. Saa gaar den en-

somme Sjæl paa Kinematograf, hvorefter han

spiser sin Aftensmad paa sin Kafé. Naar

han kommer ud derfra, ligger Gaderne øde.

Der er ingen Flirt paa denne Bys Gader og

Stræder, det skal siges til Byens Ros. Her

hersker en gennemført Orden, og efter Kl. 10

maa ingen ensom Dame vise sig ude, da hun

saa bliver taget af Politiet. Hvad offentlig

Sædelighed angaar, maa Mexico City stilles

i første Række blandt de store Byer. Gade-

trafik om Natten er ukendt. Derimod rører

der sig et kosmopolitisk Liv i de store ele-

gante Bal-Lokaler, der findes rundt om i

Byen; i de store Balsale opføres her af 50

— 100 mere eller mindre skønne Kvinder

alle de ejendommelige spanske og mexikan-

ske Folkedanse under en Form, der intet

Øjeblik lader den Besøgende tro, at han be-

finder sig i et mildest talt tvivlsomt Hus.

Men om Nætterne vaager Politibetjentene

med deres uadskillelige Lygte, deres Stav og

deres skarpladte Revolver over Byens Sik-

kerhed. Lygterne sætter de fra sig rundt
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paa Gaden, saaledes at der er Udsigt fra

Lygte til Lygte. De danner paa denne Maade
i og rundt Byen en Kædevagt, og hver Time
efter Kl. 10 giver Politiet et Signal. Det

udgaar fra en bestemt Vagtpost og bestaar

af en liden melankolsk Fløjtesolo, som be-

svares fra Post til Post rundt, indtil den

kommer tilbage til Udgangspunktet, hvad

der tager omtrent en Time, hvorefter den

saaledes fortsættes hele Natten.

ELnhver Borger kan, naar han i de stille

Nætter hører dette Signal, lægge sig trygt

til at sove med Bevidstheden om, at alt er

i Orden og Politiet vaager.

Den katolske Kirke i Mexico har gennem
sit mere end tre hundredaarige velsignelses-

rige Formynderskab holdt „Folket" nede i

Uvidenhed og slavisk Knælen for de mange
Helgener.

Det var ikke i Kirkens Tarv at slippe

Tidsaandens Tanker ind i Landet, og Fol-

kets Uvidenhed var Kirkens Fremgang, og
den Dag i Dag, 50 Aar efter Kirkens Ad-
skillelse fra Staten, et Slægtled efter Ind-

førelsen af tvungen Skolegang, bærer den

lavere mexicanske Befolkning, Peladerne, de

fattige Indianere og Mestitser, den aandelige

Undertrykkelses Stempel. Jeg tror ikke, at

der lindes en Menneskerace saa dyrisk sløv,

saa aandelig og timelig reduceret som Efter-

kommerne af den en Gang saa stolte Indi-

anerrace. Som Brændevinen, Absinthen og

andre lignende Nationaldrikke i Europa har

bragt ødelæggende Virkning ind i de lavere

Klasser, saaledes har „Pulquen", en Art be-

rusende Saft af Kaktusplanten Maguey, bragt

Fordærvelsen . ind i den i Forvejen degene-

rede mexicanske lavere Befolkning. Paa næ-

sten hvert Hjørne i Arbejderkvartererne fin-

des de ildelugtende og med Flag og Vimp-
ler dekorerede Pulque-Shopper, hvor Lasten

holder til, og hvorfra talrige Forbrydelser

har deres Udspring.

Proletar-Befolkningen bor i lave Jordhytter,

bygget op af soltørrede Lersten. Der findes

intet Trægulv, kun det fugtige Lergulv.

Væggene er raa og upudsede, saavel ind-

vendig som udvendig, og Taget bestaar af

tilfældig indsamlede Brædder, Blikplader eller

lignende. Der ligger da hele Familien paa

den bare Jord sammen med Grise, Høns,

Hunde, Katte og øvrige Husdyr, hvoraf de

smaa seksbenede er talrigst. De smaa Men-

neskcaflæggere roder rundt i Dyndet med
Dyrene, og de store er ikke bedre. Om
Vand og Vask er der ikke Tale, de gaar i

Paseo de la Reforma.
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deres skidne Klude, saa længe de kan hænge
sammen, og den usle Dagløn, de kan tjene,

bruger de til deres Livsfornødenheder, Tortillas,

en Art Pandekager af Majsmel og Vand,

Frijoles, brune Bønner, der er kogt i Vand,

og Pulque. Desuden til Vokslys til den hel-

lige Santa P'e eller Maria de Guadalupe og

en Kobbermønt til Kirkebøssen.

Li'^et gaar og Døden kommer, og Liget

puttes i Jorden, og den næste Slægt fort-

sætter i den forriges Fodspor sit Dyreliv

uden Tanker, uden Længsler, uden Hori-

zont. — Men naar den fede Pater kommer
forbi deres usle Jordhul, styrter de frem og

kysser hans Helligheds fregnede Haand og

bøjer sig i Støvet. Og hans Hellighed lader

sig naadig kysse og gaar knejsende videre.

Mexicos Pelader, de stolte Indianerstam-

mers degenererede Slægt, er et saare trist

Vidnesbyrd om Spaniernes og den katolske

Kirkes Regimente. Den nuværende Regering

skyer intet Middel for at hæve Folket op af dets

Lcthargi, den indretter de skønneste Parker

(Alamedaer) overalt i Byen, selv i de fattigste

og usleste Kvarterer, hvor de fortræffelige

Militærorkestre spiller et Par Gange om Ugen
efter Arbejdstid for et taknemmeligt lyttende

Publikum ; den sørger for, at alle Børn kom-

mer i Skole og lærer noget ; den har oprettet

Kunst- og Fagskoler, hvor al Undervisning,

ligesom alt Undervisningsmateriale, er gratis.

Ogsaa paa det store Musikkonservatorium

er al Undervisning fri, og dette er derfor

stærkt besøgt.

Ti Millioner Pesos (c. 19 Mill. Kr.) offrer

Regeringen aarligt paa Undervisningsbudgettet

for hele Landet. Heraf offres de 4 Mill. Pesos

alene paa Hovedstaden.

Om et Par Slægtled vil det maaske lykkes

Regeringen, saafremt den altid vil arbejde

lige energisk, at hæve det fattige Folk op

af de primitive Livsforhold, hvorunder det

nu lever.

Den mexicanske Race, der er opstaaet ved

Blanding af de oprindelige Indvaanere og

den indvandrede Befolkning gennnm flere

Generationer , er ikke meget handledj'^gtig

eller rig paa Initiativ. Mexicanerne er i

Almindelighed lidt aandelig dovne. De gør

meget nødig i Dag, hvad der kan opsættes

til i Morgen. Og i Morgen — hvorfor tage

det saa hurtigt, der er atter en Dag efter

denne, lad os tage det med Ro. Mafiana !*)

De mangler ikke blot Foretagsomhed, men
de savner ogsaa national Æresfølelse. De
ser ganske rolig paa, at fremmede strømmer

til og tager Landet fra dem Stykke for

Stykke, udnytter de rige Bjerge, de mægtige

*) Imorgen.

Solpyramiden ved Teotihuacan.
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Udenfor en Pulque-Shop.

Skove Og de fede Jorde. De gider ikke

konkurrere eller optage en fredelig Vædde-
kamp, men lader Udlændinge ordne alt. Og
Udlændingene siger Tak og griber til.

Amerika har anbragt over 1000 Millioner

Dollars i Mexico, dels i Miner, dels i Skove

og Jord og ikke mindst i Bjergværksdrift

og Jernbaner. Spanien har 5— 600 Mill.

Pesos i Mexico og saa godt som al Detail-

handel paa sine Hænder. Tyskland har c.

300 Mill. Pesos inverteret i Jernvare- og

Isenkramforretninger. Frankrig har saa at

sige forpagtet al Konfektion- og Manufaktur-

handel, ligesom de store moderne Jutte- og

Bomuldstøjfabrikker er paa deres Hænder,

og man maa regne,

at Franskmændene har

4 — 500 Mill. Pesos

anbragt i Landet. Der-

efter kommer engelsk

og italiensk Kapital.

Sverige har anbragt

c. 5 Mill. Kr. i en stor

Telefon-Central (Erics-

son i Stockholm), der

med Held har taget

Konkurrencen op med
et amerikansk Selskab,

og Norge har aabnet

.r^'''im^:-^^rirM;

Chac Mol (Ildens Gud).
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en direkte Dampskibslinie til Veracruz, der

subventioneres af den unge norske Regering

med 100,000 Kr. om Aaret. Alene Dan-

mark synes intet at have at varetage i dette

Fremtidens Land. Medens Statistiken aarlig

viser Fremgang for vore Nabolandes Eksport

til Mexico, viser den ikke blot Stilstand men
ogsaa Tilbagegang for Danmarks.

Men Mexicanerne selv? De ligger inde

med de milestore Landstrækninger, de øde,

uopdyrkede men frugtbare Sletter og Dale.

Det koster dem kun Rentetab at lade dem
ligge ubenyttede hen ; men Regeringen tæn-

ker nu paa at paalægge hver Acre uopdyr-

ket Jord en aarlig Skat, og da vil der og-

saa ske en Forandring

heri, ti da maa Mexi-

canerne sælge Jorden.

Og saa vil nye Ud-
vandrere strømme ind

over Mexico og afkøbe

Mexicanerne Jorden

og gøre sig den under-

danig.

Saa først vil Mexi-
canerne vaagne og se

sig rundt i et Land, som
fremmede har gjort rigt

— til egen Lomme.
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SJÆLEN EFTER DØDEN
Af ViLHiiLM Rasmussen.

I.

I
„Gads danske Magasin*' for Januar dette

Aar har Forfatteren Hr. Johannes Jørgen-

sen i en Artikel: „Overgreb af Videnskaben"

forsøgt at optræde som Sandhedsvidne og ædel

Forsvarer af Troen paa et Sjæleliv efter Døden.

Der er imidlertid i denne Artikels Forhistorie

et og andet, der stiller denne Sandhedens og

Troens Ridder i et ejendommeligt Lys. Det

er ganske vist meget rigtigt, at jeg i „Social-

demokraten" for den 18de November 1906

har skrevet, at „der vilde ligge et Hus,

dersom man gav dem [Børnene] den sand-

færdige Besked, at Sjælen dør samtidig med

Legemet" ; men Hr. Johs. Jørgensens Frem-

stilling af, hvad Jinn i den Anledning fore-

tog sig, er ikke ganske sandfærdig; han

skjuler noget — ikke uden god Grund.

Dagen efter, at min Artikel havde staaet

i „Socialdemokraten", fik jeg fra Hr. J. J. et

ganske privat Brev, i hvilket han foregav at

ville træde ud af den katolske Kirke, saa-

fremt Sjælens Dødelighed var et bevist Fak-

tum ; derimod antydedes det ikke med et

Ord, at Hr. J. J. agtede at begynde en

offentlig Diskussion om Emnet, end ikke at

dette interesserede ham paa Børns Vegne.

Mit Svar paa hans private Brev lød saa-

ledes: „Hr. Forfatter Johannes Jørgensen. -

Maa jeg takke for Deres Brev, der til min

store Overraskelse viser, at De ogsaa kan

være en Spøgefugl. Desværre er jeg for

Tiden syg og kan ikke imødekomme Deres

Ønske om Beviser; men naar jeg bliver

rask, skal det være mig en Glæde, gennem

en Artikel i „Socialdemokraten", at gøre mit

bedste for at bevise, hvad jeg skrev." —
Dette Brev er jo ikke blot „særdeles høf-

ligt", men giver tillige en fuldgyldig Grund

til, at Hr. J. J. maatte være lidt taalmodig

med Hensyn til Bevisernes Offentliggørelse;

og da jeg stadig var syg, efter en Opera-

tion, og kun kunde udrette meget lidt Ar-

bejde, blev det mig ikke muligt at tage

Emnet op til Behandling. Jeg fik da i Ja-

nuar 1907 fra Hr. J. J., der aabenbart har

megen Hast med at komme ud af den ka-

tolske Kirke, et nyt Brev, hvori han bad

mig skrive en Artikel om Spørgsmaalet

;

men eftersom jeg stadig var syg, og fordi

jeg fandt Hr. J. J. paatrængende, besvarede

jeg ikke Brevet og skrev ingen Artikel. Nogle

Dage derefter ser jeg imidlertid til min store

Forbavselse i „Nationaltidende" under Over-

skriften „Kunsten at lyve" en Artikel af

Hr. J. J., hvori han, ligesom i Artiklen i

„Gads danske Magasin", giver det Udseen-

det af, at han for Børnenes Skyld har af-

fordret mig nærmere Oplysninger. Dette er

imidlertid en Usandhed. „Kunsten at lyve"

er ikke Hr. J. J. ganske fremmed.

I sine Artikler tillod desuden Hr. J. J.

sig, uden at give mig Varsel derom end

mindre at udbede sig Tilladelse dertil, at

citere et Brudstykke af mit private Brev,

som jeg skrev i god Tro til, at Adressaten

var en nobel Mand
;
ydermere fortolkede Hr.

J. J. mine Ord fuldkommen perfidt. Naar

jeg skrev, at jeg vilde bevise min Paastand,

saa godt jeg kunde, betød dette selvfølge-

lig ikke, at jeg erkendte, at Paastanden ikke

er til at bevise, men blot at Beviserne i

Følge Sagens Natur ikke er matematiske

eller simple som et fysisk-kemisk Eksperi-

ment. I et Privatbrev, som jeg ikke kunde

tænke mig vilde blive offentliggjort, vejede

jeg imidlertid ikke mine Ord paa Guldvægt.

Enhver, endog Hr. J. J.'s Meningsfæller

og Venner, maa give mig Ret i, at den

Form, han har valgt, og den Motivering for

sin Handlemaade, han foregiver, ikke er en saa

ædelttænkende og sandhedssøgende Sjæl værdig.
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IL

Den Anskuelse, man har angaaende „Sjæ-

len" efter Døden, afhænger ganske af den

Opfattelse, man har af „Sjælen" i det levende

Menneske. I sit Brev til mig kalder Hr.

J. J. den et „Væsen" ; men da jeg nødig

vil gøre den Fejl over for ham, som jeg

bebrejder ham, at han har gjort sig skyldig

i over for mig, vil jeg ikke paastaa, at Hr.

J. J. virkelig anser „Sjælen" for et „Væsen"

i Mennesket. En saadan Sjælelære finder

man nemlig ellers kun hos meget lavt kul-

tiverede Mennesker, navnlig blandt de Vilde.

De tror, at Sjælen er en Art Husbeboer i

Mennesket. I Drømme er den ude paa

Eventyr, gaar paa Jagt, taler med sin af-

døde Bedstefaders Sjæl og oplever i det

hele taget meget. I god Overensstemmelse

med denne Tankegang opfatter „de Vilde"

Døden som en Art Søvn ; Sjælen er vel

borte fra Legemet, men kommer dog en Gang

imellem paa Besøg i Graven. Derfor maa

der være Mad og andet Mundgodt i Graven,

og den afdødes Vaaben og andre Yndlings-

genstande maa begraves med Liget. Menne-

sket er efter denne primitive Sjælelære en

Art Dobbeltvæsen. Det er et Legeme med

en Sjæl, men tillige alene en Sjæl. Denne

anses for at være meget let, luftig og usyn-

lig, men dog ikke helt uden fysiske, materi-

elle, Egenskaber. I Grunden er den en

Statue af Mennesket, men af et langt finere,

tyndere Stof end det grove, tunge Legeme.

En lignende Sjælelære havde Jøderne i

Oldtiden. I Skabelseberelningen fortælles

det jo, at Gud pustede „Livsaande i dets

[Legemets] Næsebor, saa at Mennesket blev

et levende Væsen" *); og dette kan ikke be-

tyde andet end, at Sjælen er noget, som

udefra kom ind i Legemet, og at Sjælen

tænkes luftagtig. I Fortællingen om Sauls

Besøg hos Spaakonen i Endor**) hører vi,

at Saul forlanger at tale med Samuels Aand

eller Sjæl ; denne viser sig ogsaa og taler

til ham og er „en gammel Mand, indhyllet

i en Kappe". Samuels Sjæl var aabenbart

ikke det bare Aand efter Døden. Ogsaa

i Beretningen om Elias, der vækker En-

kens Søn til Live, aabenbares den barnlige

Sjælelære; ti der staar*): „Saa udstrakte

han [Elias] sig over Barnet tre Gange og

raabte til Herren og sagde: „„Herre, min

Gud I Kære; lad dette Barns Sjæl komme

inden i det igen."" Og Herren hørte Elias's

Røst, og Barnets Sjæl kom inden i det igen,

og det blev levende."

Det ny Testamente bryder ikke med den

gammeltestamentlige Opfattelse af Sjælen; og

i mange Fortællinger bekræftes den, i ethvert

Fald indirekte. Ikke blot Englene men og-

saa andre „Aander" og „Uaander" maa jo

opfattes som Sjæle; og om Uaander antoges

det, at de kunde fare ind i og ud af Menne-

sket, ganske som „de Vilde" mener med

Hensyn til Sjælene. Mange Steder i det

ny Testamente fortælles der om Uaander, som

uddrives, og at der har været Strid om,

hvorvidt dette er sket ved Guds eller Djæve-

lens Kraft. At Uaanderne er Sjæle, ses bl.

a. ogsaa deraf, at de kan tale ; de er endog

i Stand til at kende Jesus og véd, at han

er Guds Søn. De frygter Jesus og véd, at

han har Magt over dem ; og i de ejendomme-

lige Fortællinger om de to besatte hos

Gadarenerne **) og den besatte hos Gerge-

senerne**") eller Gerasenerne f) hører vi, at

Jesus befaler Uaanderne at fare i en Hob

Svin, hvad de ogsaa meget villigt gør;

de besatte kom sig derved, men Svinene

styrtede i Vandet og omkom. Der var to

Tusinde.

At Uaanderne endnu opfattes som Sjæle,

fremgaar af den Forklaring, som Biskop Rør-

*) Buhl's Oversættelse, Side 6.

*) Bibelselskabets Oversættelse, S. 363.

*) Bibelselskabets Oversættelse, Side 429.

**) Matt 8-28.

***) Luc. 8—26 ff.

t) Matt. 12-18 ff.
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dam giver i Noterne i sin Bibeloversættelse. almindeligvis hos Lægfolk, undertiden ogsaa

Han skriver: „Mange paastaar, at disse Be-

sættelser kun var naturlige Sindssygdomme,

som Datidens Overtro tilskrev onde Aander.

Men i saa Fald vilde Jesus Kristus aldrig

have saaledes forhandlet med de onde Aan-

der som i Fortællingen her, ej heller vilde

han have særlig givet sine Disciple Magt til

at uddrive Uaander*). Den besatte svarer

jo ogsaa halvt i sit eget, halvt i de onde

Aanders Navn, af hvilke han føler sig be-

sat — et rædsomt Vidnesbyrd om hans

sønderrevne Sjælstilstand**). Disse onde

Aander havde vundet et midlertidigt Indhold

vod at besætte dette Menneske" ***). Skønt

disse biskoppelige Forklaringer er skrevet i

et „rædsomt" Sprog, er de dog klare Vid-

nesbyrd om, at denne Autoritet i Kirken

opfatter Uaanderne som sjælelige Væsener,

og at han gaar ud fra, at denne Opfattelse

var Datidens.

I Beretningerne om Opvækkelserne afdøde

aabenbarer de nytestamentlige Forfattere og-

saa, at de ansaa Sjælen for at være et

Væsen. Der staar i Fortællingen om Jairi

Datter hos Lucas Kap. 8, Vers 55: „og

hendes Aand vendte tilbage, og hun stod op

med det samme". Jesus kaldte ganske vist

hendes Død en Søvn. men hans Ord skal

her utvivlsomt tages billedligt, ti dersom

hun blot sov, var jo Opvækkelsen intet Mi-

rakkel. I Fortællingen om Lazarus's Op-

vækkelse kalder Jesus ogsaa Døden en Søvn,

og at han dér talte billedligt, fremgaar af,

at Disciplene, der misforstod ham, blev ret-

ledede!).

Paa Grund af den overvældende Betyd-

ning Bibelen har haft og endnu har i den

europæiske Kulturverden, har den bibelske

Sjælelære holdt sig til vore Dage og findes

*) Det ny Testamente.

Noten.

**) Side 166, Noten.

***) Side 249, Noten.

t ) Johannes 11—11 ff.

Anden Udg. S. 40,

hos Lærde. Somme opfatter Sjælen som et

rent aandeligt Væsen, men mange tillægger

den ubevidst materielle Egenskaber. Særlig

ved 1 )ødsfald og Begravelser kan man iagttage,

hvor almindeligt det er, at et Lig opfattes

som et Legeme, der er bleven forladt af sin

Sjæl. Gravskikkene røber endog undertiden

en primitivere Sjælelære; ti naar de Efter-

levende ser ned i Graven og siger Farvel,

er dette Udslag af en ikke ganske uddød

Tro paa, at Sjælen er til Stede ved Legemet

i Graven, saaledes som Naturfolkenene mener.

Helt tomme er Gravskikkene ikke.

I Betragtning af, at der i Nutidens Kultur-

samfund findes saadanne Anskuelser, er det

beskæmmende at tænke paa. at enkelte af de

gamle Grækere allerede for mere end 2000 Aar

siden var naaet saa vidt, at de ansaa Sjælen

for fuldstændig immateriel og mente, at den

ved Døden ganske løsrev sig fra Lege-

met, hvorfor Liget ikke burde interessere

Nogen. Denne Opfattelse havde Sokrates,

ti i Faidon*) siger han til sine Venner, i

Anledning af et Spørgsmaal om, hvorledes

han vil begraves: „„Ganske som I vil, hvis

I da kan faa fat paa mig, og jeg ikke

slipper Eder ud af Hænderne." Og med

det samme lo han stille og sagde med et

Blik hen paa os: „Jeg kan ikke, kære Ven-

ner, faa Kriton overbevist om, at jeg er den

Sokrates, der nu sidder her og taler med

Eder og leder Gangen i hele Samtalen, men

han bilder sig ind. at jeg er den, han

om lidt vil faa at se som Lig; og saa spør-

ger han, hvorledes han skal begrave mig"".

Det er jo øjensynligt, at Sokrates ikke inter-

esserede sig for Liget, og at han opfattede

Sjælen som det egentlige Menneske, Jeg'et,

der blot bor i Legemet og ved Døden for-

svinder og gaar bort „til de Saliges lykkelige

Kaar, hvordan de nu end er beskafne".

*) Faidon, oversat af Prof. Gertz. Side 70.
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III.

Selv om Sokrates's Sjælelære er meget højt

hævet over den bibelske Sjælelære, er den

alligevel ikke fyldestgørende. Sjælen er ikke

noget, der midlertidig har Bolig i Legemet

og lige saa vel kan tænkes uden for Lege-

met som samhørende med det. Sjælen er

ikke et selvstændigt, aandeligt Væsen i os.

Sjælen og Legemet, eller rettere de sjælelige

og de legemlige Livsytringer, er kun to

Ytringsformer af den levende Organisme,

Mennesket. At tale om en Sjæl i Menne-

sket er ikke mere berettiget end at tale om

Solopgang og Solnedgang. Vi bruger saa-

danne Udtryk, fordi Sproget ikke kan følge

Skridt med Erkendelsen, men de er tit vild-

ledende. Man burde blot tale om Sjæle-

livsytringer. Blandt disse er den særlige

Forestilling, at alle de sjælelige og legemlige

Livsytringer er et og samme Jeg's, netop det,

man plejer at kalde Sjælen. Men ligesom

al anden Forestilling paa det nøjeste er knyt-

tet til legemlige Organer, er ogsaa denne

særlige sammenfattende og overskuende Fore-

stilling en Livsytring i en levende Orga-

nisme.

At „Sjælen*', betragtet som et Væsen, er

en Indbildning, fremgaar af den nøje For-

bindelse, der er imellem de sjælelige Livs-

ytringer og Legemets Tilstand, især Nerve-

systemets. For at forebygge Misforstaaelse,

maa jeg dog gøre udtrykkelig opmærksom

paa, at jeg hermed aldeles ikke paastaar, at

Sjælelivsytringer er materielle Fænomener,

men blot at de er afhængige af materielle

Forandringer i Legemet, særlig i Nervesyste-

met.

Blandt de mange afgørende Vidnesbyrd

for, at „Sjælen" ikke er et Væsen med

selvstandig Eksistens, er Forstyrrelserne i

Nervesystemet, særlig i den store Hjerne, ti

de giver Anledning til Forstyrrelser i Indi-

videts Sjælelivsytringer. Dersom visse Dele

af den store Hjernes graa „Bark" bliver be-

skadiget, mister Individet Evnen til at danne

Synsbilleder, andre Deles Beskadigelse med-

fører Tab af Evnen til at opfatte Synsbille-

der eller Lydindtryk eller Evnen til at tale.

Saadanne legemligt beskadigede Individer har

jo altsaa ikke en fuldstændig Sjæl ; og tæn-

ker vi os alle Hjernedele beskadigede eller

paa anden Maade ude af Virksomhed, f. Eks.

ved at Cellerne dør, da er naturligvis ogsaa

alle sjælelige Livsytringer standsede. Men

hvor er saa „Sjælen" ?

Man kan ganske vist indvende her imod,

at vi ikke kan paavise, at de mere indvik-

lede Sjælelivsytringer er knyttede til bestemte

Dele af Hjernen ; men deraf følger ikke, at

de slet ikke er knyttede til Hjernen. En

Telefonsamtale kommer jo ikke i Stand ved

direkte Forbindelse mellem Abonnenterne men

undertiden endog ved mange Mellemled; men

deraf kan man ikke godt slutte, at Telefon-

samtaler foregaar uden Telefonapparater. Saa-

dan ræsonnerer imidlertid de, der tror paa

en særlig „Sjæl". Naar de ikke kender alle

de fysiologiske Mellemled, siger de, at der

ingen er.

Andre Sygdomme i Sjælelivet end de om-

talte viser ogsaa, at „Sjælen" er en Livs-

ytring af en Hjerne, og at en sund Sjæl for-

udsætter en sund, levende Hjerne. Ved

visse Sjælesygdomme opløses lidt efter lidt

„Sjælen", idet de enkelte Elementer i Sjæle-

livet falder fra hverandre ; og jo mere Sinds-

sygdommen skrider frem, desto svagere For-

bindelse er der mellem de enkelte Forestil-

linger. Der er ganske vist Sjælelivsytringer,

men der mangler den Enhed, den Sammen-

fatten, der gør, at de opfattes som een Sjæls

Livsytringer. „Sjælen" er altsaa borte. Men

naar et levende Individ med en levende

Hjerne kan miste sin „Sjæl", hvorledes skulde

da et dødt Individ med en død Hjerne kunne

have en Sjæl.

Medens „Sjælen" ved visse Sindssyg-

domme opløses, foregaar der det omvendte

med Barnets „Sjæl". Den er i Begyndelsen

meget spredt, men samles efterhaanden mere
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og mere; og jævnsides med denne sjælelige

Udvikling foregaar der en fremadskridende

Udvikling med Barnets Nervesystem, særlig

med Hjernen. Hos det enkelte Individ er

den psykiske Udvikling parallel med den

anatomisk-fysiologiske. Det spæde Barn har

ikke en Sjæl i den Forstand, at det har Be-

vidsthed om Enheden i sine Sjælelivsytringer.

Men det spæde Barn har unægtelig Sjæle-

livsytringer, og i en meget primitiv Form

maa ogsaa disse forudsættes hos Fosteret.

Det er jo heller ikke saadan, at Sjæleliv

kun forekommer hos Mennesker; sjælelige

Livsytringer forekommer hos alle Dyr og

maaske ogsaa hos alle Planter; men de er

altid knyttede til levende Protoplasma, hvad

enten dette er een-cellet eller mange cellet.

I Overensstemmelse hermed maa vi gaa

ud fra, at Mennesket faar sin Sjæl, An-

læggene til sine sjælelige Livsyttringer, i

Undfangelsens Øjeblik; og at Menneskefoste-

ret har været i sjælelig saa vel som legem-

lig Udvikling indtil Fødselen. Disse to Ar-

ter Udviking fortsættes, indtil Tilbagegangen

begynder; og de sjælelige Livsytringer stand-

ser samtidig med de materielle. Denne An-

skuelse er i Overensstemmelse med Erfarin-

gen. At antage et Sjæleliv uden Tilknyt-

ning til levende Celler er erfaringsstridigt. Men

man kan naturligvis nok paastaa, at det

alligevel findes. Man kan for Eksempel og-

saa paastaa, at Maanen er hvidglødende paa

den Del, der vender bort fra Jorden; og

skønt Hr. Johs. Jørgensen har snittet med

Mikrotom, kunde man godt tænke sig, at

han vilde paastaa sligt. Og hvem kan føre

positivt Bevis for, at han har Uret, da man

ikke kan iagttage det bortvendte Maaneparti.

Den eneste Bevisførelse, der er mulig, er

Paavisningen af, at vore Erfaringer med Hen-

syn til den Del af Maanen, som vi kan iagt-

tage, afgjort strider mod den Antagelse, at

den bortvendte Del er hvidglødende. Paa

samme Maade maa man med Hensyn til

Spørgsmaalet om Sjælelivets Fortsættelse ud

over Døden nøjes med at undersøge, om en

saadan Antagelse stemmer med vore Erfa-

ringer med Hensyn til Organismers sjælelige

Livsytringer før Døden; men vi kommer da

til det Resultat, at Antagelsen af Sjæleliv

uden Nervevæv er erfaringsstridigt.

Beviser for, at „Sjælen" dør med Lege-

met er da følgende: 1) vi kender kun sjæle-

lige Livsytringer i Forbindelse med levende

Protoplasma i een eller flere Celler; 2) vi

kender kun højere Sjæleliv, Bevidsthedsliv, i

[-"orbindelse med en levende, sund Hjerne;

3) vi véd, at visse Forstyrrelser i Hjernens

Celler foraarsager ganske bestemte sjælelige

Forstyrrelser; 4) vi véd, at en gennemgri-

bende Forstyrrelse af Hjernens Cellevæv, f.

E.\. Indskrumpning, foraarsager en tilsvarende

fremtrædende Forstyrrelse i Sjælelivet, Idioti

;

5) vi véd, at en død Hjerne aldrig har

givet sjælelige Livstegn.

IV.

Enkelte sjælelige Tilstande er særlig inter-

essante til Belysning af Spørgsmaalet om

Sjælelivet efter Døden.

Som bekendt forekommer der undertiden

Tilfælde af Dobbeltbevidshed, idet en Person

til Tider opfatter sig selv som et Jeg ganske

forskelligt fra det sædvanlige. Men sæt nu,

at en saadan dobbeltbevidst dør, medens han

er det usædvanlige Jeg, hvilket Jeg's Sjæl

lever da efter Døden? I hver enkelt Jeg-

Tilstand kan den dobbeltbevidste være „nor-

mal" nok; og dog er han utvivlsomt gal.

Men hvilken af Sjælene er udødelig?

Med den hypnotiseredes Sjæl er det paa en

anden Maade galt fat. At den hypnotise-

rede har Sjæleliv, er uden for Tvnvl; men

det højere Bevidsthedsliv, „Sjælen", er borte.

Men hvorledes vilde det saa gaa, dersom en

hypnotiseret døde under Hypnosen? I levende

Live har han ingen „Sjæl" ; kan man alligevel

tænke sig, at hans Sjæl lever videre efter

hans Død?

Den simple, dagligdags Begivenhed, vi kal-

444



Sjælen efter Døden

der „Søvnen", er egentlig ogsaa uforenelig

med Troen paa Sjælelivets Fortsættelse efter

Døden; ti i den dybe, drømmeløse Søvn er

Bevidstheden borte, altsaa ogsaa „Sjælen".

Først naar Opvaagningen saa smaat begyn-

lige Organer dør, forsvinder aabenbart hele

den Indflydelse, de har øvet i Personens

Sjæleliv. Tilbage bliver der derfor, hvis der

nu virkelig bliver noget tilbage, et sjæleligt

X, der er meget mere forskelligt fra den af-

der, dæmrer Bevidstheden. Om Nogen døde døde Persons „Sjæl", end de „Sjæle", en

i dyb Søvn, afgik han uden Sjæl ved Døden

;

Dobbeltbevidsthed besidder, er forskellige fra

men hvorledes kan da hans Sjæl alligevel hinanden. Men er et saadant X den afdødes

leve efter Døden? Sjæl? Hvorledes skulde den kunne erindre

Disse Spørgsmaal og mange andre maa Personens Oplevelser? Men kan den ikke det,

det være Hr. Johannes Jørgensens Sag at er det ikke umiddelbart indlysende, hvilken

klare. Han tror paa Sjælens Eksistens efter

Døden. Men Hr. Johannes Jørgensen, der

har været saa forlegen efter Beviser for

Sjælens Dødelighed, maa ikke tage mig det

ilde op, at jeg nu udbeder mig nogle Bevi-

ser for, at Sjælen er udødelig. Hvis Sjælen

lever efter Døden, maa der kunne ydes en

positiv Bevisførelse for denne Sjæle-Eksistens.

Sjælen maa jo være et Sted, og det maa

kunne paavises, hvor den er.

Men hvis det nu lykkes Hr. Johannes

Jørgensen at give en almengyldig Bevisførelse

for Sjælens Udødelighed, rejser der sig nye

Glæde den kan have af sin Evighedstilværelse.

At Sjælelivet er mangeartet, og at man med
rette kan tale om vor Underbevidsthed og

vor Overbevidsthed, beviser intetsomhelst om
Sjælelivets Fortsættelse efter Døden. Der

kunde saa godt ogsaa være Mellembevidst-

hed og Sidebevidsthed, og hvad Hr. Jo-

hannes Jørgensen iøvrig kan ønske sig,

uden at det i mindste Maade beviste eller

blot antydede, at der ogsaa er Efterbevidst-

hed, d. V. s. Sjæleliv efter Døden. Med Ci-

tater af Myers og W. James som de, Hr.

Johannes Jørgensen har benyttet, er der

Spørgsmaal, som jeg vil bede ham ikke at intet bevist, uden at de to Psykologer tror

skyde fra sig men at belære os andre uvi- paa Sjælens Eksistens efter Døden. Men med
dende om. Blandt disse Spørgsmaal er sær- Tro kommer man ingen Vegne i denne Sag.

lig et interessant, nemlig dette: Hvis Sjæl Først gyldige Grunde, siden kan vi tro; og

er det, der lever efter en Persons Død? Saa hidtil er der intet anført, der taler for at

længe en Person er levende, er hans Sjæle- antage et Sjæleliv efter Døden, men mange
livsytringer, ogsaa hans Bevidsthedsliv, be- fuldgyldige Grunde til at tro, at vi mister

stemt af hans legemlige Egenskaber, særlig Sjælelivet ved Døden, som vi faar det ved

hans Nervesystem. Men da alle de legem- Undfangelsen.

EN KORT REPLIK

Af Johannes JeRGENSEN.

Det er jo slemme Ting, Hr. Villi. Ras-

mussen har at fortælle om mig! Ved
falske Foregivenheder om at ville træde ud

af den katholske Kirke har jeg fralokket ham
et „ganske privat" Brev, som jeg derpaa

Hr. R.'s Tillid til, at jeg var en „nobel

Mand". Mit Svar lyder:

1. Hr. Vilh. Rasmussen forstod meget

godt, at jeg kun spøgte, da jeg forklarede

ham, at jeg vilde træde ud af den katholske

har offenliggjort og derved sørgelig skuffet Kirke, hvis han kunde bevise sin Paastand.
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1 sil Rrev til mig siger han jo udtrykkelig,

at han til sin Overraskelse har set, at jeg

„ogsaa kan være en Spøgefugl". Saa det er

vist ikke værd nu at gøre et Indignations-

nummer ud af den Historie; Hr. R. ved

bedst, at den intet har at gøre med „Kun-

sten at lyve". I hvert Fald lutr han da

vidst det.

2. Hv.id mener Hr. Vilh. R. endvidere

med, at det var et „ganske privat Brev",

han skrev til mig. Han og jeg kender

ellers intet til hinanden; der er hverken Be-

kendtskabs- eller Venskabsbaand mellem os;

jeg skrev til ham som den ene litcrærc

l'erson til den anden. Formentlig har Hr.

Vilh. R. heller ikke den Vane at kopiere sine

rent private Skrivelser; at han har taget en

Afskrift af sit Brev til mig, viser formentlig,

at han har været sig bevidst at korrespondere

med Fjenden.

3. Men nu til Hovedsagen : Har lir. Vilh.

R. bevist, at Læren om Sjælens Dødelighed

dre sandsynlig , men iniet tvingende [Bevis,

der han berettige ham til at bruge Udtryk-

ket: sandfardig Besked. Al Hr. Vilh. Ras-

mussens Udenomssnak kan ikke dække over

den simple Kendsgærning, at han i sin Tid

virkelig har sagt mere, end han kan staa

ved, og at det derfor er en vitterlig Usand-

hed, han fremturer i, naar han ikke vil tage

sin Paastand tilbage eller give den en til

Sagernes sande Stilling svarende mere be-

skeden Form.

4. Hr. Vilh. Rasmussen opfordrer ende-

lig mig til at bevise den Paastand, der er

hans modsat. Men Bevisbyrden paahviler

virkelig ham ifølge den gamle Regel Affir-

nianti elc. Han har hævdet Sjælens Døde-

lighed som Sandhed — han har derfor skul-

let bevise denne Sætning — og han har

ikke formaaet det.

Jeg overlader da trygt Dommen i denne

Sag til den offenlige Mening. løvrigt er det

mig ufatteligt, hvorfor Hr. Vilh. R. ikke strax

er sandfardig Besked og følgelig moden til indrømmede sin Forløbelse eller F'orivrelse.

Indførelse i Skolerne (thi dette var hans op- Han havde i saa Fald helt undgaaet, hvad

rindelige Paastand). Enhver uhildet Læser han nu med en klædelig Mine af ophøjet

vil sige: Hr. Vilh. 1\. har fremført Grunde, Embedsmandighed kalder mine „paatræn-

der kan gøre hans Paastand mere eller min- gende" Breve — og Artikler.
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Løvgang med Slyngroser. Fra en Villahave i Espergærde.

VILLAHAVER
Af Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen.

MEDENS det at „ligge paa Landet" for

blot en Snes Aar tilbage regnedes for

en betydelig Luksus, forbeholdt de vel-

havende, saa er det snart sagt nu bleven

det almindelige selv blandt Folk med ret

beskedne Indtægter. Naar Sommeren stunder

til, hedder det nu om Stunder kort og godt

„Hvor tager De hen til Sommer" eller „Hvor

er det nu, De bor om Sommeren" — det

vilde næsten være en Fornærmelse at tro,

at Vedkommende vilde blive boende i Byen.

Idræt og Friluftsliv er kommen paa Mode

og kalder stadig flere og flere ud til Mark

og Strand, og med den voksende Sans for

Hjemmets Udformning drager en efter anden

ud fra den egentlige By for at bygge „egne

Hjem", hvor man bedre end i Lejehusene

kan indrette sig, som man finder fer godt.

Villa ved Villa skj'der derfor op overalt

omkring Landets større Byer og navnlig her

ved København, og hvert fritliggende Hus,

hver Villa har naturnødvendig sin „Have".

Men de fleste Haver eksisterer ogsaa kun,

fordi de er uundværlige som ubebygget Areal

udenom Villaen, ikke fordi Beboerne har

særlig Interesse for Planter, eller forstaar at

indrette sig og udnytte deres Stykke Jord,

saaledes at Haven bliver en Del af deres

Hjem og en værdifuld Forøgelse af Hjemmets

Hygge og Skønhed. Sansen for Hjemmets

Udformning er i Fremgang men endnu ikke

almindelig, og selv blandt Folk, der ellers

nok forstaar at indrette deres Stuer, der nok

forstaar at hygge sig ind i en Villa, er der

endnu ikke ret mange, der forstaar, hvordan

hele Grunden kan udnyttes, der forstaar at

samle Hus og Have til en Enhed, saaledes

at Hjemmet ikke alene er inde i Huset, men
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saaledcs, at den trygge Følelse af „Hjem"

allerede melder sig i det Øjeblik, Havelaagen

falder i bag den Indtrædende.

Det er ikke ret mange — kun de aller-

færreste. Ue fleste Villahaver ligger aaben

for alle Blikke. Kn Græsplæne, et Par Bu-

sketter, et Rosenbed, et rundt Lysthus med

en firkantet Bænk og en Flagstang midt

paa Græsset, det er som oftest Recepten.

andre Villaer i deres Haver, skønt byggede

af habile Arkitekter og indrettede for dannede

Mennesker, der har Midler til baade at bygge

og bo ? Og hvem har saa Skylden for det

daarlige Resultat? Er det Arkitekten eller

Bygherren, eller den, der anlægger Haven,

eller er det Byggelov og Udparcellering, der

har Skylden r

Rimeligvis er de nogenlunde lige gode alle

Fig 1.

Og midt paa Arealet ligger saa Villaen høj

og smal. Et Par Trapper fører ned paa

tilfældige Steder, og indenfor Vinduerne

sidder Husets Damer og gruer for det Øje-

blik, de skal til at vade ud gennem Havens

opblødte Grusgang til ordentlig offentlig Vej.

Ja, saadan ser hundrede og atter hundrede

Villahaver ud, og der vil løbe meget Vand

i Stranden, inden det bliver bedre her. Men

hvor underlig uvenlig ligger ikke ogsaa de

sammen. Ulykken er, at vi mangler Tradition

paa dette Punkt, og derfor gaar det efter

bedste Beskub. Det er kommet saa plud-

selig med alle de Villaer, alle disse „egne

Hjem". Arkitekterne har næppe faaet lært

at bygge dem, vi har alle saa travlt endnu

med at tænke paa Møbler og Tæpper og

Lysekroner, saa der slet ikke endnu har været

Tid til at beskæftige sig med Haven.

Og dog er Havens Anlæg egentlig det,
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Fra en Villahave i Skodsborg.

der tiller først bør betænkes, naar der lægges

Planer til en Villa.

Naar Talen er om Villahaver i Villa-

kvarterer, hvor der hverken er Strand eller

Skov eller Bakker, men kun den flade Jord,

med Vej paa den ene Side og Haver paa de

andre, saa maa man tænke sig Haven som

et Rum, som en Sal om man vil, eller

snarere som en af disse store Dagligstuer

med mange Borde og Sofaer og hyggelige

Kroge.

Den første Tanke, der melder sig, naar

man vil bygge sin Villa, er da den: hvor

skal Huset lægges paa Grunden, hvordan

faar jeg det bedste eller de bedste Haverum

ud af denne Parcel. Og Svaret vil ikke

altid blive „midt paa Grunden", for derved

bliver som oftest det hele ødelagt fra første

Færd. Hvor Grunden er lille, vil det mange

Gange lønne sig at trække Huset frem til

Gadelinien og samle hele Haven bag Villaen,

saadan som Planen paa Fig. I viser. Haven

bliver derved forholdsvis stor og lys, og

Vejens Støj og Støv lukkes ude. Ingen

Fremmed til Huset skal gennem Haven, der

bliver ganske som en Dagligstue, hvor

Familien er ene eller sammen med sine

Gæster.

Mellem Haven og Vejen er bygget en Mur.

Kun Skade at Murværk er saa dyrt. Intet Hegn

klæder et Hus som en Mur, intet lukker og

hygger saa godt som overvokset Murværk,

intet er saa tilforladeligt og ægte som Hegns-

mure om en Have. Og ikke alene for Havens

egen Skyld er Mure at foretrække for alt

andet, ogsaa fra Vejen set er en Mur køn,

naar Træerne inde fra rækker sig ud og

kaster Skygge og lader ane, hvor fredeligt

og rart der er inde bag den tætte Mur.

Man høre ofte Folk, „der ved Gud ikke vil

stænge sig inde bag Mure som i et Fæng-

sel", noget meget tilsvarende til den endnu

almindeligere Uvillie mod Buksbom, Taks,

Bregner og andet, „der ser saa kirkegaards-

agtigt ud". En underlig ukonsekvent Tanke-

gang; eller gaar de Mennesker maaske heller

ikke til Sengs om Aftenen, fordi Senge

minder om Hospital? En Ting minder selv-

følgelig om de Omgivelser, hvori man er

vandt til at se den, og naar man har Mur
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om sin Have, vil Mure minde om Haver,

hvis man da ikke Inar opholdt sig meget

længe i et Fængsel. En Mur behøver heller

ikke lukke mere for Omverdenen, end man

selv ønsker. Hvis den er godt 3 Alen høj,

hikker den i de fleste Tilfælde tilstrækkeligt,

og man behøver dog kun hæve Terrænet

indenfor 1
'/2 Alen for at kunne sidde ved

sin Vinduskarm og se ud paa Livet derude.

Ganske som i Stuen ; og hvem vilde sætte

Pris paa at have Glas hele Stuen rundt,

saa der ikke var den Krog, de Forbigaaende

ikke kunde overse.

Nu maa Læseren ikke tænke paa sin egen

Have eller en hvilken som helst Villahave,

bag høje Træer og blomstrende Buske. Bag

Murene ligger den egentlige, den private

Have, og denne falder igen, motiveret ved

Terrænets Fald, i to Dele: En Terrasse om-

kring Villaen med en skyggefuld Plads

under en mægtig Bøg, og nedenfo«- Trapperne

og Terrassemuren en stor Græsplæne imellem

blomstrende Plantninger, med Børnenes Grus-

plads ved Bolværket. Ved denne Villa er

altsaa ligefrem to Haver, der kun staar i

Forbindelse ved Uøre i Murene, og der er

næppe Tvivl om, at dette mere end noget andet

gør denne Have til den store Sommerstue,

den er, og som en ViM^ave altid skulde være.

Naar det siges, at manglende Tradition

Fig. 2.

han kender, og tænke sig en Mur istedet

for det Stakit, der er — det vilde rimeligvis

ikke være nogen Forbedring. Se saa heller

paa den ovenfor omtalte Villa, der ligger i

Svanemøllekvarteret, og tænk et Stakit istedet

for Muren.

Som det ses af Planen, er hele Haven

samlet til ét „Rum", men mange Gange er

Forholdene saadan, at Grunden bedre ud-

nyttes ved at deles i to eller flere, mere

eller mindre adskilte Dele. Fig. 2 viser en

Villagrund i Klampenborg, der er delt i to

Hoveddele. Haven mod Vejen, lukket mod

Naboerne med Plankeværk og Mur, er mere

som en Forgaard at betragte. Strandvejens

Støv og Halløj trænger ikke saa direkte ind

ad Vinduerne, og det klæder Huset at ligge

er Skyld i de mange daarlige Villahaver,

saa er dette kun delvis rigtigt, idet Ulykken

paa den anden Side maaske netop er en

Fastholden ved en Tradition, der ikke passer

for de Forhold, hvorunder vi i Nutiden an-

lægger Haver ved en Villa. De Mennesker,

der fra Ungdommen har Indtryk fra en

Have, har næsten alle modtaget disse Indtryk

ude paa Landet, paa Godserne, i Præste-

eller Skovridergaarde, og naar de nu selv

skal til at bygge Villa og anlægge Have,

saa er det Ideerne om mossede Græsplæner

med gamle Æbletræer og al anden Herlighed

der hjemme fra, de vil søge at realisere

paa deres egen Grund og for deres egne

Børn. Men det lader sig nu en Gang ikke

gøre. En Præstegaardshave paa Landet er
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Villahave i Skodsborg.

nu engang noget andet end en Villahave

ved Byen. Det er ikke alene fordi Villa-

haven som oftest er meget mindre , men

hvordan vilde mon en nyanlagt Præstegaards-

have se ud, naar den i Stedet tor de aabne

Marker uden om fik Villa ved Villa? Poe-

sien i Præstegaardshaven er betinget af den

friske Landluft, de gamle Træer eller den

frodige Opvækst, den frie Udsigt ud over

Markerne og Stilheden derude paa Landet;

og til en saadan Præstegaardshave hører den

lave Længe, hvor man staar og taler ind i

Stuen med Armene i Vinduskarmen — alt-

sammen noget, man ikke kan tage med sig,

og for største Delen noget, der ikke kan

genskabes i et Villakvarter. Men det be-

høves heller ikke. Villahaven kan have sin

Charme, som Præstegaardshaven har sin,

ligesaa vist som der er bygget mange Villaer

ligesaa tiltalende og meget bedre at bo i

end nogen Gaard paa Landet. Det gælder

kun at benytte de givne Forhold paa bedste

Maade, ikke „at ville det umulige" men

netop søge at forstaa, hvad der i dette

særlige Tilfælde er opnaaeligt, og af det op-

naaelige gøre et skønsomt Udvalg af det,

der mest er Brug for. Kun ad den Vej er

det muligt at komme ind paa en bedre Villa-

havetype, at faa en Norm for, hvad der bør

forlanges, og efterhaanden en god Tradition

at bygge videre paa.

Det vilde føre for langt her at komme

nærmere ind paa Enkeltheder ved Havers An-

læg, det hører hjemme i Fagskrifter; her

maa det nærmest blive „Bygherrens" Del af

Opgaven, der berøres. Bygherren maa helst

selv vide, hvad han ønsker, og hvad han

med Rimelighed kan vente at faa paa den

givne Plads og med de Midler, der maa

anvendes. Hvis han ikke har særlig For-

kærlighed for at dyrke Køkkenurter, for at

kunne trække sine egne Radiser, spise sin

egen Salat o. s. v., skal han ikke indlade

sig derpaa, det bliver meget dyre Grønt-

sager og næppe saa gode som dem, der

kan købes. Lidt Frugt vil derimod de fleste

sætte Pris paa, og nægtes kan det ikke, at

den Blomme, man plukker fra sit eget Træ,

har en Aroma, som andre Blommer ikke

naar. Navnlig gælder det al Frugt, der spises
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direkte fra Træet: Kirsebær, Blommer, Som-

merpærer, Stil<kelsbær o. s. v., ikke saa meget

Frugt til Vinterforsyning. For dem, der

almindeligvis rejser bort i Sommerferien, er det

kun til Ærgrelse at have Frugt og Blomster paa

denne Tid, og omvendt bør man ved en Som-

mervilla navnlig lægge Vægt paa Sommer-

tidens Flor og Frugt. Ved en Helaarsbolig

er der særlig Grund til at plante stedse-

grønne Planter, og Hække af Bøg og Avn-

bøg, der holder det visne Løv, er kønt om
Vinteren. Roser bør der være og Stauder

og mange Blomsterløg, der kan bryde frem

om Foraaret, trække lyse Linier langs Gan-

gene eller titte op hist

og her inde under

Buske og Hække.

En saadan lille Villa-

have maa udnyttes.

Der maa ikke være

brede Busketter, som

fylder alle Kroge ud

og kun levner en lille

aaben Plads i Midten.

Gangene maa ud i

Yderkanten, og Sidde-

pladserne maa anbrin-

ges langs Væggene som

i en Stue. Da Par-

cellen som oftest er be-

grænset af lige Linier,

og da Huset som oftest

er firkantet, falder det

naturligst at inddele

Haven paa tilsvaren-

de Maade med lige

Linier; og naar Li-

nierne er lige, bliver

Fladerne ganske af

sig selv plane. De li-

ge Rabatter og firkan-

tede Bede bliver derfor

ogsaa naturligere end

de bugtede Busketter,

saa meget mere som

en saadan firkantet Plæne med lige Bede og

Rabatter er ganske anderledes nem at klippe

med Maskinen. Kanterne kan stikkes af efter

en Snor, og det hele holdes sirligt og net.

En Villahave, der er inddelt regelmæssig og

vel udnyttet, kan rumme en stor Mængde

Blomsterplanter af forskellig Slags, der med-

gaar mange løbende Alen Indfatningsplanter

o. s. V., og naar det faar vokset et Aar

eller to, er der et stadigt skiftende Blom-

sterflor, saaledes at der Sommeren igennem

er rigeligt med Afskæringsblomster til Stuerne;

men selvfølgelig koster den mere i Anlæg

end et lignende Stykke af en Præstegaards-
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DEN SERBISK-ØSTERRIGSKE KRISE

Af Dr. phil. R. Besthorn.

Da „Østerrigs Bismarck", Friherre

Lexa V. Aehreiithal den 5. Oktober

overraskede Verden med at lade sin

alderstegne Hersker proklamere de gamle

tyrkiske Provinser Bosnien og Herzego-

winas Indlemmelse i det habsburgske

Dobbeltmonarki, lød der fra de to syd-

slaviske Stater, Serbien og Montenegro,

høje Raab om „Kompensationer".

Disse Raab blev afviste med haanlig

Stormagts -Overlegenhed ikke blot fra

Budapest, hvor man er vant til at op-

træde magyarisk- overlegent overfor andre

Nationaliteter, ganske særligt overfor Ser-

berne, men ogsaa fra Wien, hvor man
ved Aehrenthals Bedrifter pludseligt blev

greben af en bismarck-preussisk Aand.

Den østerrigske og ungarske Presse er-

klærede i Kor, at Østerrig-Ungarn kun

formelt havde taget, hvad der i en Men-

neskealder faktisk havde tilhørt det habs-

burgske Rige, og at Serbien og Monte-

negro ikke havde mistet noget og ikke

havde noget som helst Krav paa „Kom-
pensationer".

Denne Paastand var formelt berettiget,

men i Virkeligheden moralsk uberettiget;

det galdt ganske særligt om Serbien.

Den lille serbiske Stat, der havde dan-

net sig under haarde Kampe med Tyr-

kerne, opnaaede ved Berlin -Traktaten

Uafhængighed og en Udvidelse, men
man behøver blot at kaste et Blik paa

Landkortet for at se, at det frie Serbien

savner Lunger til at aande frit. Selve

Hovedstaden Belgrad beherskes af de

østerrigske Kanoner, og Serbien er af-

skaaret fra Havet.

Paa Kommunikationsvæsenets Omraade
blev Serbiens Stilling betydeligt forværret

ved Løsrivelsen fra Tyrkiet. Før Be-

frielsen stod Vejen gennem Tyrkiet aaben

for Serberne; efter Løsrivelsen var de

paa alle Sider afskaarne fra Forbindelser

med det udenfor Balkanhalvøen liggende

Udland og væsenligt henviste til at ud-

føre deres Produkter gennem Østerrig,

da disse Produkter, der væsenlig bestod

i Svin og Høns, ikke kunde taale den

lange Transpcyrt til det sorte Hav eller til

Saloniki. Serbien kom derved i et han-

delspolitisk Afhængighedsforhold af den

betænkeligste Art til det habsburgske

Monarki. Serberne er ganske vist ikke

blevet særligt begunstigede af den rus-

siske Politik; de serbiske Lande ligger

for langt fra den direkte Vej fra Rusland

til Konstantinopel. Men Serberne er et

slavisk Folk, der ikke har glemt sin store,

om end fjerne Fortid og endnu fejrer den

Dag — 15. Juni 1389 — da Kong Lazar

og hans serbiske Krigere bukkede under

for de osmanske Tyrker^ som en national

Sorgens Dag. De nærede og nærer et

dybt Had til „Schwaberne", til det habs-

burgske Rige, der har opslugt Millioner

af deres Stammefæller; dette Had for-

øgedes, da Østerrig- Ungarn besatte de

sydslaviske Lande Bosnien og Herze-

gowina, og Serbien saa trods alle Skuf-

felser hen til Czarriget som sin Beskytter

og Befrier. Østerrig -Ungarn søgle at

tvinge Serbien ind under sin Indflydelses-

sfære, og Regeringen i Wien og i Buda-

pest benyttede hensynsløst Serbiens han-

delspolitiske Stilling, Naar Regeringen i

Belgrad ikke vilde støtte det habsburgske

Riges nye „Drang nach Osten", erklæ-

rede man i Budapest og i Wien, at der

herskede Svinepest i Serbien, og „Pest.

Lloyd" lod haanlig Serbien vide, at

man nok skulde lære det at danse

efter den ungarske Pibe ved at spærre

Vejen for det serbiske „Borstenvieh".
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Resultatet blev da ogsaa i Almindelig-

hed, at Serberne maatte dæmpe deres

nationale Følelser for at faa de østerrigske

Grænsebomme aabnede for den serbiske

Udførsel; Kong Milans Forkærlighed for

den budapestske og wienske Demimonde

og hans Vexler i Lånderbank bragte

yderligere Serbien i Afhængighed af det

store Nabomonarki, der omklamrede det

lille Land fra Nord og Vest.

Der var kun ringe Haab for Serbien

om at slippe ud af de habsburgske ørne-

klør; men der var dog noget Haab saa

længe, som Bosnien, Herzegowina og

Landskabet Novibazar ikke definitivt var

indlemmede i Østerrig-Ungarn. Serberne

havde desuden netop kort Tid før Kejser

FYanz Josephs Annexions-Proklamation

faaet Haab om bedre Kommunikations-

forhold. Aehrenthal indledede sin Balkan-

Aktion med en Jernbaneoverenskomst

med Tyrkiet. Han brød derved For-

staaelsen med Rusland om Bevarelsen af

Status quo paa Balkanhalvøen, og Rus-

land besvarede dette Skridt med Forslag

om en Baneforbindelse mellem Donau

og Adriaterhavet over Uskiib til San

Giovanni. En saadan Forbindelse var

ikke tilstrækkelig for Serbien ; men Iswol-

skis Plan havde givet Serberne nyt Haab,

og da Østerrig-Ungarn ved sin Annexion

af Bosnien og Herzegowina truede med

for stedse at gøre Ende paa de storser-

biske Drømme og afskære Serbien et-

hvert Haab om at naa Adriaterhavet,

slog den storserbiske Bevægelse ud i

lyse Luer, der truede med at fremkalde

en stor Krigsbrand i det af saa mange

Explosionsstoffer opfyldte Europa.

De serbiske Fordringer om „Kompen-

sationer" for Bosniens og Herzegowinas

Indlemmelse i Kejser Franz Josephs Rige

er blevet fremsatte i en Række af mere

eller mindre voldsomme Bladartikler. De
er blevet udviklede og motiverede med

fremragende Dygtighed af Professor Jovan

Cvijits i hans L'annexion de la Bosnie et

la Ouestion Serhe" og af den ved tyske

Universiteter uddannede Læge, den tid-

ligere serbiske Ministerpræsident Dr. Wla-

dan Georgewits i et Foredrag, som han

for kort Tid siden holdt i Berlin.

Professor Cvijits optræder theoretisk

som Talsmand for et Storserbien, der

skal omfatte ikke blot Montenegro, Novi-

bazar, Gammel-Serbien, Bosnien og Her-

zegowina, men ogsaa Dalmatien, Kroatien

og Slavonien — et Rige paa 10 Millioner

Mennesker. Som praktisk Politiker vil den

belgradske Professor nøjes med mindre.

Serbien — skriver Cvijits — maa ube-

tinget have en Adgang til Adriaterhavet.

Der var i gamle Dage en Handelsvej,

som fra det Indre af Serbien førte over

Mokra Gorg og Wishegrad, derfra over

Trebinje til Ragusa og Cattaro. Denne

Vej maa genoprettes, der maa anlægges

en Jernbane ad samme Linie, og disse

serbiske Forbindelser med Havet maa
politisk sikres ved Aftrædeisen til Serbien

og Montenegro af en 10—20 Kilometer

bred bosnisk-herzegowinsk Landstrimmel,

i alt ca. 10,500 Kvadratkilometer med
300,000 Indbyggere, hvoraf 4750 Kvadrat-

kilometer med 200,000 Indbyggere skulde

tilfalde Serbien, medens Montenegro skulde

have Resten. Forfatteren fordrer desuden

Anlæget af flere Jernbaner, der skal skaffe

Serbien Adgang til at udføre sine Pro-

dukter til Adriaterhavet, og af en Bane

fra Nish til Skutari.

Georgewits opstillede i sit F'oredrag i

Berlin et storslaaet, men ogsaa ret fan-

tastisk storserbisk Program. Han for-

drede „foreløbigt kun" Afstaaelse af en

Landstrækning for at tilvejebringe For-

bindelse mellem Serbien og Montenegro,

Selvstyre for Bosnien og Herzegowina

med en serbisk-national Regering og eget

Parlament og fri Gennemførsel for ser-
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biske Produkter til alle Sider. Det ende-

lige Maal for hans storserbiske Program

var en storserbisk Stat, bestaaende af

alle serbisk-kroatiske Dele af det habs-

burgske Monarki under østerrigsk-ungarsk

Overherredømme ; denne Stat skulde saa

efter Georgewits' Plan danne Midtpunktet

for et Balkanforbund, som skulde om-

fatte ikke blot Serbien og Montenegro,

men ogsaa Bulgarien.

Georgewits' Program vil sikkert ikke

lokke Østerrig -Ungarn; det vil støde

paa afgjort Modstand hos Panslavisterne.

Cvijits' Fordringer vil lige saa sikkert

blive afvist baade af østerrig-Ungarn og

af Tyrkiet, der ved sin Overenskomst

med den wienske Regering har faaet fri

Raadighed over Sandshaket Novibazar.

I Praxis vil da ogsaa Serbien og Monte-

negro gerne nøjes med mindre. Hvor

spændt Forholdet end ofte har været mel-

lem Belgrad og Cettinje, har de to smaa

sydslaviske Riger indset, at de maa holde

sammen overfor Faren for at blive al-

deles prisgivne og i det mindste faktisk

opslugte af det habsburgske Monarki,

og Serbien har derved faaet et Grundlag

for sine Kompensations- Krav. Naar Ser-

bien ved Indlemmelsen af en Strækning

af Herzegowina eller af Sandshaket Novi-

bazar kunde faa Forbihdelse med Monte-

negro, og dette lille Land fik fri Raadig-

hed over Antivari og eventuelt over

Spizza, vilde Serbien med Hensyn til sin

Udførsel ikke mere være absolut afhængigt

af Østerrig- Ungarn.

Hvis „Østerrigs Bismarck" havde havt

denGladstoneske Højsindethed, der gjorde

sig gældende overfor de smaa Boerstater,

hvis Aehrenthal blot havde taget Bismarck

fra 1866, ikke Bismarck fra 1864 til

Mønster, vilde den østerrigsk- ungarske

Rigsudenrigsminister for en billig Pris

have kunnet skabe sig et fast Grundlag

for Østerrig-Ungarns Hegemoni paa Bal-

kanhalvøen. Naar Østerrig-Ungarn efter

egen Tilskyndelse havde opfyldt den

praktiske Del af Serbiens — og Monte-

negros — Krav, vilde den habsburgske

Udenrigsminister have havt Udsigt til at

slaa sin Modstander, den russiske Uden-

rigsminister Iswolski, uden Kamp og

drage Serbien ind under Østerrig- Ungarns

Indflydelsessfære, og Aehrenthal vilde der-

ved tillige have faaet et fastere Tag i Bul-

garien, hvis Alliance han havde søgt og

faaet, og som dog nu er i Færd med at

gaa over i den russiske Lejr, Men
Aehrenthal havde ikke — eller turde af

Hensyn til de altid intransigente Magyarer

ikke have — den ganske vist sjeldne

Erobrerklogskab, at ofre noget af Byttet

til en lille, lidet militærmægtig Stat, og

han hidsede derved Serbien og Monte-

negro til vildt Fjendskab, som man van-

skeligt kan gøre sig Rede for i mere

„europæiske" Lande.

Serbien er et lille Land, 48,000 Kva-

dratkilometer med 2^/4 Millioner Indbyg-

gere. Den serbiske Hær er forholdsvis

stor; med Opbud af alle sine Kræfter

kan Serbien stille en Felthær paa 100,000

Mand paa Benene. Men sejrvant er den

serbiske Hær ikke; den er hverken godt

organiseret eller godt ledet, og den ser-

biske Regering har midt under Krisen

maattet opbyde store Anstrængelser for

blot nogenlunde at kunne bøde paa For-

tidens parlamentariske og krigsministeri-

elle Forsyndelser og skaffe Vaaben og

Munition, hvad der paa Grund af de

østerrigske Grænsers Spærring har voldt

store Vanskeligheder. De sorte Bjerges

patriarkalske Hersker kan trods sit Lands

Lidenhed — 9080 Kvadratkilometer med

V4 Million Indbj'ggere — stille en for-

holdsvis betydelig Hær, vel ca. 40,000

Mand, der ved Ruslands Omsorg er vel

forsynede med Vaaben, og hvis berømte

Tapperhed i det mindste i en Bjergkrig
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opvejer deres Mangel paa moderne Ud-

dannelse. Selv de forenede serbiske og

montenegrinske Hærskarer kan selvfølge-

ligt ikke med Udsigt til Held optage en

Kamp med Stormagten Østerrig-Ungarn,

der i de sidste Aar har bragt sin Hær
paa god Fod. Men man regner i Belgrad

med andre Faktorer, med Oprør i Bos-

nien og Herzegowina, med russisk Hjælp

— eller man regner kun med Hadet til

„Schwaberne", med den Tanke, at Ser-

bien i ethvert Tilfælde vil være fortabt,

ogsaa naar det bøjer sig for Østerrig-

Ungarns Villie i det Spørgsmaal, som
Serberne ikke uden Grund betragter som
et Livsspørgsmaal for deres Land. Mon-
tenegro synes rede til at staa Last og

Brast med det sydslaviske Kongerige.

I den første Tid efter Annexionen af

5. Oktober afventede Serbien en Konfe-

rence i Haab om, at Rusland og dets

Allierede ved det grønne Bord skulde

skaffe de sydslaviske Stater i det mindste

en Del af de attraaede Kompensationer,

men disse Forhaabninger blev hurtigt

skuffede.

Den serbisk-østerrigske Krise frem-

byder en ganske særlig Interesse paa

Grund af de to mægtige Faktorer, der

tydeligt nok bag Kulisserne har øvet en

overmaade stor Indflydelse: paa den ene

Side de franske Finansbaroners Optræden

for Fredens Bevarelse, paa den anden

Side den „Duel", som var fremkaldt ved

Mødet mellem den østerrigsk- ungarske

Rigsudenrigsminister, Friherre v. Aehren-

thal, og den russiske Udenrigsminister,

Hr. d'Iswolski, paa den østerrigsk-ungar-

ske Petersborg-Gesandt, Grev v. Berch-

tolds mahriske Slot Buchlau den 15. og

16. September 1908. Der hviler endnu

et hemmelighedsfuldt Slør over de Un-
derhandlinger, som blev førte paa Slottet

Buchlau. Aehrenthal paastaar, at han

har givet Isvvolski fuldstændigt aabne og

loyale Meddelelser om den forestaaende

Annexion, og Kejser Franz Josephs Uden-

rigsminister paaberaaber sig et Resumé,

som han strax efter Mødet har nedskrevet,

og hvis Rigtighed siges at være bevid-

net af Grev Berchtold. Iswolski synes

ifølge de i „Le Temps" fremkomne Af-

sløringer at indrømme, at Aehrenthal paa

Buchlau har givet Antydninger om de

østerrigsk-ungarske Annexionsplaner, der

blev udførte den 5. Oktober; men den

russiske Udenrigsminister paastaar i et-

hvert Tilfælde, at Aehrenthals Meddelel-

ser var holdte i en saadan Form, at man
maatte tro, at der kun var Tale om ube-

stemte Fremtidsmuligheder, og Isvvolski

hævder bestemt, at han ikke paa nogen

Maade har bundet Ruslands Handlefrihed

overfor Aehrenthal.

Sikkert er det, at Iswolski, da han

efter Kejser Franz Josephs Proklamation

om Bosniens og Herzegowinas Indlem-

melse i det habsburgske Rige ilede til

Paris, blev modtaget med udpræget Kulde

i de franske Regeringskredse. Pichon og

Clemenceau lod Isvvolski forstaa, at han

efter deres Overbevisning havde været

indviet i Aehrenthals Planer, og at han

havde handlet illoyalt mod Ruslands Al-

lierede ved at skjule sin Viden; de fran-

ske Statsmænd afviste bestemt Isvvolskis

Forslag, der bekæmpedes af østerrig-

Ungarn, om at sætte Forslaget om terri-

toriale Kompensationer til Serbien paa

den paatænkte Balkan-Konferences Pro-

gram. Det lykkedes Isvvolski at vinde

den engelske Regering for sit Forslag;

men den franske Regering fastholdt sin

Vægring, og under de fortsatte Under-

handlinger om det serbisk-østerrigske

Spørgsmaals Løsning stillede Frankrig sig

nærmest paa Østerrigs Side. Det franske

udenrigsministerielle Organ „Le Temps"

protesterede flere Gange skarpt mod den

engelske Presses og visse ledende engel-
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ske Kredses antiøsterrigske Holdning, og

den franske Regering søgte endog For-

staaelse med Berlin for at bevare Freden.

Der foreligger her et politisk Fænomen,

som har den allerstørste Interesse for den

europæiske Storpolitik. Man kunde af

gode historiske Grunde have ventet, at

Frankrig med Begærlighed havde grebet

Lejligheden til at gøre et P'orsøg paa at

tage Revanche for 1870— 71. Udsigterne

for en fransk Revanchekrig syntes at

være lokkende. Det var ikke Frankrig,

der fremkaldte Krigen, men Rusland og

England paakaldte dets Hjælp mod Øster-

rig-Ungarn og Tyskland, og der var al

Udsigt til, at Italien ikke vilde stille sig

paa sine Allieredes Side. Den franske

Nation er ganske vist tydeligt nok efter

Gambettas Dage og efter Boulanger-

Tiden bleven mere og mere fredeligt

stemt i Aarenes Løb, og den har ikke

rigtig Tillid til sin ved radikale Kvak-

salverier og antimilitaristisk Propaganda

svækkede Hær. xMen denne Hær er dog
endnu en stærk og vel udrustet Hær; en

patriotisk Opblussen kunde i ethvert Til-

fælde give Franskmændene Mod til at

vove meget for at vinde alt i Forbund

med Rusland og England. Og vel er Til-

liden til den russiske Hær heller ikke stor

i Frankrig; men naar alt kommer til alt,

raader Rusland dog over uhyre militære

Hjælpekilder — naar dets Ledere forstaar

at bruge dem. Man kunde da vel have

ventet, at Clemenceau, der i Begyndelsen

af sin Magtperiode tydeligt nok var op-

traadt som Revanchetankens Talsmand,
havde ført en energisk russisk-engelsk-

venlig Politik, og der foreligger Tegn
paa, at det ogsaa var hans Hensigt.

Men de franske Finansbaroner, der i sin

Tid havde styrtet Gambettas store Mini-

sterium, var ogsaa Mænd for at paa-

tvinge Gambettas gamle Modstander og
Elev, Clemenceau, deres Villie. De fran-

ske Finansmænd kunde da ogsaa med
god Grund gøre gældende, at Frankrig

under en stor europæisk Krig var udsat

ikke blot for at maatte tage mod det

haardeste militære Stød, men ogsaa for

at miste de Tusinder af Millioner af

franske Sparepenge, der var anbragte i

Rusland og i den nærmere Orient. Frank-

rig optraadte ikke som Revanchemagt,

men som Fredsmægler, de franske Fi-

nanskredse kunde ved deres mægtige

internationale Indflydelse kraftigt støtte

den franske Fredspolitik, og den franske

Nation fandt sikkert tildels en vis Trøst i

den Betragtning, at Frankrig i det mind-

ste paa det finansielle Omraade hævdede

sin Prestige som Verdens Over-Stormagt.

Serbien truedes med at staa alene;

men Hensynet til de storpolitiske Forhold

øvede tydeligt nok ikke den samme Ind-

flydelse i Kong Petars og Kronprins

Gjorgjes halvasiatiske Rige, som Tilfæl-

det vilde have været i en af de euro-

pæiske Smaastater udenfor Balkanhalv-

øen. Den serbiske Kronprins, der i øster-

rigske Korrespondenters Beretninger skil-

dredes som en halvforrykt Yngling, stil-

lede sig i Spidsen for den nationale-kri-

gerske Bevægelse; han vandt større og

større Indflydelse, hans Prestige styrkedes

ved hans Rejse til St. Petersborg, hvorfra

han medbragte mere eller mindre tydelige

Løfter. Det lille Serbien rustede sig med
en Energi og et Opbud af Pengemidler,

der tydede paa, at det fandt Støtte i Ud-

landet, og den østerrigsk-ungarske Re-

gering besvarede de serbiske Rustninger

med omfattende militære Forberedelser.

Det serbisk-østerrigske Spørgsmaal

traadte dog foreløbigt i Baggrunden for

Faren for en Krig mellem Tyrkiet og

Bulgarien, hvis Rustninger og Mobili-

seringstilløb hvilede paa et langt solidere

Grundlag end de serbiske Krigsforberedel-

ser; men ved Begyndelsen at det nye
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Aar traadte den serbisk-østerrigske Kon-

flikt i Forgrunden. Den 2. Januar be-

svarede den serbiske Udenrigsminister

Miloiuanowits i Skupshtinaen en Række

Interpellationer om det bosnisk-herzego-

winske Spørgsmaal. Ifølge det telegra-

fiske Referat, der samme Dag udsendtes

fra Belgrad, havde Milowanowits udtalt

sig i meget udiplomatiske Vendinger om
den østerrigsk-ungarske Annexionspolitik.

„Det serbiske Folks Ret" — skulde den

serbiske Udenrigsminister have sagt —
„er bleven haardt krænket ved Annexionen

af Bosnien og , Herzegowina. Østerrig-

Ungarn havde villet spille en Rolle som

Vogter mod Ruslands Erobringslyst. Men
den Frihed, som Balkan-Nationerne havde

faaet fra 1812 til 1876, havde de faaet

ved Rusland, medens østerrig-Ungarns

første Skridt paa Balkan bestod i, at det

havde gjort Folket i to serbiske Lande

til Slaver. Den rette Grænse mellem

østerrig-Ungarn og Balkanhalvøen maatte

være^ Sava og Donau."

Den næste Dag vedtog den serbiske

Skupshtina en af den indflydelsesrige

Statsmand Pasits foreslaaet Resolution,

der, med Henvisning til Milowanowits'

Tale, fordrede, at Regeringen skulde træffe

alle Forholdsregler til og med al Kraft

virke for, at der ved en Revision af Ber-

lin-Traktaten tilsikredes Serbien og Mon-

tenegro fuldstændig politisk og økonomisk

Uafhængighed. „Dette vil" — hed det

videre i Resolutionen — „ifølge Skupshti-

naens Overbevisning først være opnaaet,

naar Bosnien og Herzegowina bliver et

Vasalfyrstendømme under Sultanens Su-

verænitet og under Stormagternes Ga-

ranti, og naar Serbiens territoriale For-

bindelse med Montenegro over Bosnien

og Herzegowina sikres, med Garanti for

Serbiens Transitforbindelser i alle Jern-

baneretninger og til alle Stater."

Dermed begyndte den serbisk-øster-

rigske Krise at antage en for Freden

farlig Karakter. Serbien fortsatte sine

Rustninger i en for den lille og fattige

Stat stor Stil; den østerrigsk-ungarske

Regering traf ligeledes ret omfattende

militære Forholdsregler.

Aehrenthal nærede, som det tydeligt

nok fremgik af officiøse wienske Ud-

talelser, den Overbevisning, at England

stod bagved Serbien og søgte at ophidse

Tyrkiet og Serbien til Kamp mod Øster-

rig. Den bekendte højt ansete østerrigske

Historiker Friedjung erklærede endog,

at den engelske Udenrigsminister, Sir

Edward Grey, havde sagt til Milowano-

wits, at Serbien, hvis det blev udæsket,

gjorde rigtigst i at angribe Østerrig-Un-

garn.

Man synes at have været sikker i sin

Sag i Wien med Hensyn til Englands

Planer; men den engelske Regering trak

sig — maaske paavirket fra Paris —
hurtigt tilbage, og Aehrenthal greb nu

ind med kraftig Haand og efter en godt

anlagt Plan for at hindre den frygtede

Koalition. Da Milowanowits saa, at

Serbien stod alene, gjorde han allerede,

den 7. Januar Afbigt overfor den øster-

rigsk-ungarske Gesandt, og den 9. Ja-

nuar gjorde Aehrenthal Porten et For-

ligstilbud. Østerrig-Ungarn tilbød Tyrkiet

2^2 Million tyrkiske Pund og en fordel-

agtig Handelstraktat, selvfølgelig under

den Forudsætning, at Porten opgav en-

hver Protest mod Annexionen af Bosnien

og Herzegowina, og Porten akcepterede

Tilbudet.

Dermed syntes den serbiske Protest-

Saga at være ude. Men Forliget mellem

østerrig-Ungarn og Tyrkiet drev Bul-

garien over i Ruslands Arme, Bulgarien

begyndte atter at mobilisere, og nu fik

Serbien — med eller uden Tilskyndelse

fra Petersborg — Mod til at genoptage

sine Rustninger.
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Den franske Regering greb atter ind,

og det fredelige Forhold mellem Bul-

garien og Tyrkiet blev bevaret; men i

Midten af Februar spillede Iswolski to

Trumfer ud. Da Storfyrst Wladimirs

Enke udtalte ønsket om, at Ferdinand

af Bulgarien skulde overvære Storfyrstens

Bisættelse, og Kejser Nikolaus mente at

burde opfylde Ferdinands ønske om at

blive modtaget som suveræn Hersker

ved det russiske Hof, søgte Iswolski at

bevæge Frankrig og England til ligeledes

at anerkende Bulgarfyrsten som „Czar".

Forsøget mislykkedes, og Ferdinand

maatte nøjes med at blive behandlet som

Suveræn ved det russiske Hof; men til

Gengæld maatte den franske og den

engelske Regering støtte den serbisk-

venlige Aktion, som Iswolski derefter

indledede i Form af et Forsøg paa at

mægle mellem Serbien og østerrig. Sam-

tidigt søgte Iswolski at tilvejebringe en

Overenskomst mellem Bulgarien og T}^-

kiet ved at foreslaa Porten at afskrive

de tyrkiske Krav paa Bulgarien paa den

Restsum, som Tyrkiet endnu skylder Rus-

and paa Krigsskadeerstatningen fra 1878.

Ruslands Indflydelse paa Balkanhalv-

øen var atter i rask Stigen, men Aehren-

thal holdt Stand, og han fandt nu be-

stemt Støtte hos Tyskland.

Da den franske Gesandt i Berlin, Jules

Cambon, den 22. P^ebruar, støttet af den

engelske og den italienske Gesandt, op-

fordrede den tyske Regering til at gaa

med til den af Iswolski foreslaaede sam-

tidige Fredsmægling i Wien og Belgrad,

fik han et undvigende Svar. FjTSt Biilow

vilde utvivlsomt først undersøge Stem-

ningen i Wien, og Aehrenthal indtog en

meget bestemt Holdning. Hans Organer

erklærede, „at Magterne kunde spare sig

enhver Ulejlighed", da en Stormagt som
østerrig-Ungarn ikke kunde finde sig i

en saadan Indblanding, og henviste Mag-

terne til at øve deres Pression i Belgrad,

da det var Serbien, der truede med Krig.

Den 23. Februar forlod den østerrigsk-

ungarske Gesandt, Grev Forgach, Bel-

grad — ganske vist med den Begrun-

delse, at han „af Familiehensyn" maatte

rejse til Wien. Fyrst Biilow afviste

Cambons Forslag, og Aehrenthal afviste

ligeledes Frankrigs Anmodning om, at

han skulde meddele Magterne, hvilke

Indrømmelser han vilde gøre Serbien

med Hensyn til Handel og Trafik. Aeh-

renthal fordrede, at Serbien først skulde

afruste og skulde henvende sig direkte

til den wienske Regering.

Aehrenthal vilde aabenbart tage Re-

vanche for de Manøvrer, ved hvilke

Iswolski havde draget Bulgarfyrsten bort

fra Østerrig, og den østerrigsk ungarske

Rigsudenrigsminister vilde tage Revanchen

ved at vise Serbien, at Ruslands Støtte

ikke vejede op mod Østerrig- Ungarns

Villie. Serberne havde imidlertid fattet

nyt Haab. De stolede paa Rusland, og

Ministeriet Milowanowits veg den 23.

Februar Pladsen for et Koalitionsmini-

sterium under den ansete Politiker No-

vakovits' Forsæde; Milowanowits beholdt

Ledelsen af Udenrigsministeriet. Det nye

serbiske Ministerium blev almindeligt be-

tegnet som en „Kampregering", og de

serbiske Rustninger fortsattes med al

Kraft.

Faren for en Krig voxede — og den

ønskede man lige saa lidt i Petersborg,

som man ønskede den i Paris. Det

galdt da for Iswolski, hvis Stilling var

truet ved den stærkt voxende panslavi-

stiske Bevægelse i Rusland, om at finde

en Udvej til at redde Serbien for en

Ydmj^'gelse og berede Vejen for en

europæisk Konference i Haab om, at

han der bedre kunde faa Bugt med
østerrigs Bismarck. Den russiske Re-

gering akcepterede den 26. Februar, vist-
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nok efter Frankrigs indstændige Anmod-

ning, „i Principet" Tysklands Forslag

om, at Magterne skulde øve en Pression

i Belgrad for at bevæge Serbien til at

opgive sine territoriale Krav og stanse

sine Rustninger; men i al Hemmelighed

traf Isvvolski Aftale med den serbiske Re-

gering om, at Serbien „efter Ruslands Raad"

skulde opfylde de Fordringer, som Magter-

ne vilde stille, og derved gøre Magternes

Pression overflødig. Iswolski og Milowa-

nowits aftalte desuden et fint Skaktræk:

Milowanowits skulde afvise den „Konver-

sation" under fire øjne, som Aehrenthal

krævede, ved at erklære, at Serbien ikke

fordrede noget som helst at Østerrig-

Ungarn — men overlod alt til Magterne.

Den 2. Marts overrakte den russiske

Gesandt i Belgrad Milowanowits en Note,

hvori Iswolski opfordrede Serbien til ikke

at fastholde sine territoriale Fordringer,

der ikke vilde finde Støtte hos nogen

Magt, og „overlade alt, hvad der ved-

rørte Løsningen af de aabne Spørgs-

maal, til Magternes Afgørelse". Den

serbiske Regerings Svar laa efter Aftale

med Iswolski færdigt; men Noten blev

ikke afsendt, og dens Indhold blev kun

meddelt „officiøst". Denne Forhaling

skyldtes vistnok Frankrigs Ønske; det

kan antages, at Pichon har søgt at be-

væge Tyskland, der hidtil havde støttet

Frankrigs Fredsaktion, til at tage Ordet

for Iswolskis Aktion i Wien. Det saa

da ogsaa et Par Dage ud, som om den

tyske Regering vilde øve en Pression i

Wien, og Aehrenthal syntes tilbøjelig til

at tiltræde et Tilbagetog. Men den 5.

Marts bragte Fyrst Biilows højofficiøse

Organ „Norddeutsche" en Artikel, der

erklærede, at „der ikke kunde være Tale

om et Forsøg paa at skræmme eller

ydmyge østerrig-Ungarn, da det paa

Forhaand var givet, at et saadant For-

søg maatte strande paa en Afvisning

fra det af Tyskland støttede Dobbeltmo-

narki".

Dermed var den franske Regerings Plan

om en fransk-tysk Fredsaktion i Wien

strandet; men den tyske Regering har

dog sikkert gjort sin Indflydelse gældende

i Wien for at bevæge Aehrenthal til at

søge en fredelig Løsning paa Konflikten

med Serbien. Sikkert er det, at Friherre

von Aehrenthal gjorde et nyt Skaktræk,

der gik i den Retning, og som tillige var

godt beregnet paa at sætte Rusland ud

af det serbiske Spil. Den 6. Marts af-

lagde Grev Forgach Besøg hos den ser-

biske Udenrigsminister, der netop stod i

Begreb med at afsende sin Note med
Svaret paa Ruslands Henstilling af 2.

Marts. Den østerrigsk-ungarske Regering

— sagde Grev Forgach til Milowanowits

— har erfaret, at Serbien vil følge Mag-

ternes Raad, forandre sin Politik med
Hensyn til Bosnien og Herzegowina og

bevare et fredeligt og nabovenligt For-

hold til Østerrig-Ungarn. Den østerrigsk-

ungarske Regering nærer det bestemte

Haab, at den serbiske Regering vil give

den selv Meddelelse om denne Beslut-

ning. Saa snart den østerrigsk-ungarske

Regering faar en saadan Meddelelse, vil

den være rede til at træde i Underhand-

linger med Serbien om Handels- og Trafik-

Spørgsmaal.

Det var et Tilbud, det lød endog som

et godt Tilbud; men Serbien kunde ikke

modtage Aehrenthals Tilbud uden Rus-

lands Samtykke, hvis Serbien da ikke

vilde bryde med Czarriget, lige som i

Kong Milans Dage, og faktisk blive gan-

ske afhængigt af det habsburgske Mo-

narki. Iswolski fraraadede atter bestemt

Milowanowits en „Konversation under

fire Øjne" med Aehrenthal, men Iswolski

søgte at undgaa en direkte Udfordring

til Østerrig-Ungarn. Der blev fra Bel-

grad udsendt Meddelelse om, at Afsen-
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delsen af den serbiske Note foreløbigt var

udsat, da Rusland ønskede en Ændring

i den, og den 10. Marts meddeltes gen-

nem „Agence Havas" — hvad der tyder

paa fransk Mægling — at Rusland havde

tilraadet Serbien at foretage en Ændring

i den planlagte Note til Magterne, og at

det kunde ventes, at denne Ændring

vilde tilfredsstille østerrig- Ungarn. Sam-

me Dag blev Noten afsendt fra Belgrad,

og den næste Dag Kl. 12 indfandt en

høj graahaaret Mand sig hos Friherre

v. Aehrenthal. Den gamle Herre var

den serbiske Gesandt, Simits, der ikke

havde set den østerrigsk- ungarske Uden-

rigsminister siden den 5. Oktober. Simits

overrakte den serbiske eller rettere ser-

bisk-russiske Note, der lød saaledes:

„Serbien gaar ud fra den Opfattelse,

at Serbiens Retsstilling overfor Østerrig-

Ungarn er forblevet normal efter Prokla-

meringen af Bosniens og Herzegowinas

Annexion, og Serbien har ikke til Hen-

sigt at fremkalde en Krig med Nabo-

Monarkiet, ikke heller ønsker Serbien at

forandre sit Retsforhold til dette, idet

Serbien, paa Grundlag af Gensidighed,

stadigt vedbliver at opfylde sine Pligter

som Nabo og, ligesom tidligere, at ved-

ligeholde de Forhold, der udspringer af

de gensidige materielle Interesser, til

Nabo-Monarkiet.

„Ud fra det Standpunkt, som Serbien

stadigt har underordnet sig, ai dei bos-

nisk-herzegowinske Spørgsmaal er ei euro-

paisk Spørqsniaal, og at det tilkommer

Berlin-Traktatens Signatarmagter at træffe

Afgørelsen saa vel med Hensyn til An-

nexionen, som ogsaa med Hensyn til den

nye Redaktion af Artikel 25 i Berlin-

Traktaten, overgiver Serbien, i Tillid til

Maglernes Fisdom og Retfardighed, tiden

Forbehold sin Sag til dem som den kom-

petente Domstol og forlanger følgeligt i denne

Anledning ingen — hverken territoriale eller

politiske eller økonomiske — Kompensationer

af Østerrig- Ungarn."

Aehrenthal kunde opfatte den serbiske

Note og dens Overrækkelse i Wien som

et forsonligt Skridt, og han synes ogsaa

først at have været tilbøjelig til at stanse

Konflikten med Serbien. Men han be-

tænkte sig og fordrede, at Serbien udtryk-

keligt overfor den wienske Regering skulde

give Afkald paa sine territoriale Krav,

og at den serbiske Regering skulde be-

svare Grev Forgachs Henvendelse. Den

serbiske Regering gav sig god Tid og

fortsatte Indkaldelsen af de serbiske Re-

server og Uddelingen af de nye Geværer

til de serbiske Værnepligtige af andet og

tredie Opbud. Den wienske Regering traf

Forholdsregler til Mobilisering, og man
imødesaa med Spænding Serbiens Svar.

Den serbiske Note blev mod F'orventning

allerede Søndag den 14. om Aftenen af-

sendt fra Belgrad, men Noten svarede

ikke til den østerrigske Regerings Ønsker

og Krav. Det serbiske Svar paa Grev

Forgachs Henvendelse var holdt i en

meget kølig Tone, og Serbien optraadte

som ligeberettiget Magt overfor øslerrig-

Ungarn. Med Hensyn til Spørgsmaalet

om Serbiens territoriale Krav gentager

Milowanowits' Note af 14. Marts kun

Udtalelserne i Noten af 10. Marts, og

den serbiske Note gaar slet ikke ind paa

F'orgachs Tilbud, men nøjes med at stille

Forslag — om man vil, give Aehrenthal

Raad — om, hvorledes det normale han-

delspolitiske Forhold mellem Serbien og

det habsburgske Monarki kan genoprettes.

Den serbiske Note af 14. Marts for-

øgede i høj Grad Spændingen mellem

Wien og Belgrad. Det østerrigsk-un-

garske Krigsparti, der har sin stærkeste

Støtte i Ungarn, hvor mange gerne vil

benytte Lejligheden til at tage Revanche

for Villagos og knække Ruslands Magt
for et langt Tidsrum, syntes at skulle
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faa Overhaand. Den 15. blev der ud-

stedt Befalinger til at mobilisere en be-

tydelig Styrke, den 16. kom Kejser Franz

Josef uventet til Hofburg for at afholde

Kronraad, Natten mellem den 16. og 17.

drog den ene lYoppeafdeling efter den

anden gennem Wiens Gader for at be-

give sig mod Syd, og den 17. herskede

der Krigsstemning paa Wiens Børs.

Den 17. om Eftermiddagen antog Situa-

tionen et endnu mere alvorligt Præg.

Man erfarede, at den russiske Regering

havde besvaret den østerrigske Regerings

Meddelelse om Undertegnelse af den

østerrigsk-tyrkiske Protokol angaaende

Bosnien og Herzegowina, og at det rus-

siske Svar hævdede, „at den direkte

Forstaaelse mellem østerrig-Ungarn og

Tyrkiet ikke ophævede Nødvendigheden

af, at Spørgsmaalet angaaende Bosnien

og Herzegowina blev forelagt for en

Konference af de Magter, der havde un-

derskrevet Berlin-Traktaten".

Iswolski synes at have villet gøre et

Forsøg paa at bortlede Opmærksomhe-
den fra det serbiske Spørgsmaal ved at

skyde det bosnisk- herzegowinske Spørgs-

maal frem i Forgrunden. Han havde

ved denne Manøvre nær fremkaldt en

Krig mellem Rusland og Østerrig, men de

andre Magter greb hurtigt ind. Allerede

den 17. om Aftenen indfandt den itali-

enske Gesandt i Wien, Hertugen afAvania,

sig hos Fyrst Aehrenthal for at over-

række ham et konferenceforslag, der gik

ud paa at tilfredsstille Østerrig-Ungarn

og dog skaane Serbien for en direkte

Afbigt. Den italienske Udenrigsminister

foreslog følgende Konferenceprogram: Re-

gistrering uden Debat af de allerede af-

sluttede østerrigsk-tyrkiske og bulgarsk-

tyrkiske Overenskomster og en simpel

Konstatering af, at Serbien ifølge sin tid-

ligere afgivne Erklæring ikke rejser noget

som helst Krav. Et lignende Forslag,

der dog tildelte Rusland en Hovedrolle,

blev stillet fra fransk Side.

Italien, Frankrig og England anmodede
den østerrisk-ungarske Regering om at

udsætte sit Svar paa den serbiske Note

af 14. Marts, for at Magterne kunde faa

Tid til at træffe Aftale om en fælles af-

gørende Pression i Belgrad. Friherre v.

Aehrenthal imødekom dette Ønske, men
anmodede om, at Sagen maatte blive

hurtigt afgjort. Dermed vandt Freds-

haabet atter Overhaand, men Forhand-

lingerne om et Fællesskridt i Belgrad har

stødt paa Vanskeligheder, der endnu den

25. Marts ikke var overvundne. Man
kender kun lidt til de Forhandlinger, der

sidenden 17. Marts er førte mellem Mag-

terne, men det er klart, at Striden sta-

digt staar mellem Iswolski, der vil hindre

en Konversation mellem Serbien og Øster-

rig-Ungarn, og Aehrenthal, der fordrer

„sikre Garantier" for, at Serbien ikke

snart paany rejser Vanskeligheder — med
andre Ord: Serbiens fuldstændige Under-

kastelse. Der skjuler sig under denne

Strid en Strid mellem Rusland og øster-

rig-Ungarn om Hegemoniet paa Balkan-

halvøen, og den serbisk-østerrigske Krise

truer derfor den europæiske Fred. Man
maa stadigt frygte, at denne Krise

fremkalder en Krig, men man kan dog

vanskeligt tro, at det serbisk-østerrigske

Spørgsmaal kan sætte Europa i Flammer.

463



#:*J^J*0:>>:k-i:M:(i)*:^:>>T>

SPREDTE ERINDRINGER
OM MENNESKER OG FORHOLD

Af John D. Rockefeller.

Frtsminer. — B3'gning af Skibe. — \'i ansætter en Konkurrent. — En Landmand, som leder

et Dampskibsselskab. — Vi sælger til Staalkompagniet. — Følg Handlens Love. — Erfaringer fra

Panikens Tid.

DET var nærmest imod min Vilje, at jeg

kom ind i Jærnforretningen. Nogle

uheldige Pengeanbringelser i det Nordvestlige

forledte mig dertil, det var med andre Ord

en alt andet end vel overvejet Plan.

Jeg havde anbragt mine Penge i en

Mængde forskellige Virksomheder: Miner,

Papirmøller, Sømfabrikker, Jernbaner, Skove,

Støberier og forskellige andre Foretagender,

som jeg nu har glemt.

Jeg ejede kun en ringe Brøkdel i alle disse

forskellige Forretninger, og jeg havde ikke

den ringeste Andel i deres Ledelse. De var

paa ingen Maade alle lige indbringende.

Det er en Kendsgerning, at i den Periode,

som gik umiddelbart forud for Paniken i

1893, blev alle Værdier skruet mere eller

mindre op. Mange Folk, som troede, at

de var velhavende, opdagede, at deres For-

muesomstændigheder i V^irkeligheden var af en

ganske anden Art, end de indbildte sig.

Paniken afslørede for dem den ubarmhjer-

tige Sandhed.

Der er mange af disse Ejendomme, som
jeg ikke en Gang har set, idet jeg ganske

har stolet paa de Undersøgelser, som andre

har anstillet angaaende de forskellige Institu-

tioners Arbejdsmethode. Det har egentlig

altid været min Sædvane ikke at stole paa

min egen Taksation af saadanne Foretagen-

ders Værdi, idet jeg saa ofte har fundet an-

dre Folk, der forstod langt bedre at skaffe

sig Underretning om dem.

Netop den Gang havde jeg foresat mig
at trække mig tilbage fra aktivt Forret-

ningsliv, og Paniken havde for mit Ved-
kommende den Virkning, at jeg maatte op-

sætte at tage den lange Ferie, som jeg

havde længtes saa meget efter.

Jeg var saa heldig at gøre Mr. Frederik

T. Gates Bekendtskab. Han havde den

Gang noget at gøre med „American Bap-

tist Education Society", og hans Beskæf-

tigelse medførte, at han maatte rejse meget

rundt omkring i Landet, i Nord og Syd,

Øst og Vest.

Det faldt mig ind, at Mr. Gates, som
besad mere end almindelig sund Menne-

skeforstand, skøndt han ikke havde noget

særlig teknisk Kendskab til Fabrikker og

\'alseværker, kunde være mig behjælpelig

med at skaffe mig god førstehaands Under-

retning om, hvorledes Udsigterne i Virkelig-

heden var for den Slags Forretninger. En
Gang, da han var paa Vej sydover, fik jeg

ham til at se paa et Hammerværk, som
netop laa paa hans Rute, og i hvilket jeg

var interesseret.

Hans Rapport var fuldkommen mønster-

værdig; den berørte alle de faktiske For-

hold, og i dette Tilfælde var de saa at sige

alle ugunstige. Kort efter skulde han vest-

over, og jeg gav (lam da Navn og Adresse

paa en Institution paa de Kanter, hvor

jeg havde nogle Aktier. Jeg følte mig

ganske overbevist om, at denne specielle

Virksomhed gik ganske udmærket, og jeg

fik ligefrem et Choc, da jeg gennem hans

klare, koncise Redegørelse blev oplyst om,

at det kun var et Tidsspørgsmaal, naar

dette Foretagende, som for mig var blevet

fremstillet som en fuldstændig Guldgrube,

vilde komme i Forlegenhed, hvis Forretnin-

gen da ikke blev grebet an paa en helt an-

den Maade.

Jeg fik nu truffet et Arrangement med
Mr. Gates saaledes, at han modtog en

Stilling hos mig. Han skulde hjælpe mig

med at optrævle disse indviklede Affærer og

skulde helt og holdent lige som jeg selv

blive en Forretningsmand. Men det blev

dog aftalt imellem os, at han ikke skulde
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opgive de større og langt vigtigere Planer,

som han arbejdede med, og som alle gik i

filantropisk Retning.

Lad mig saa straks sige her, at Mr.

Gates var i Besiddelse af en sjælden For-

retningsdygtighed, som han forstod at ud-

vikle til Fuldkommenhed og altid anvendte

paa hæderlig Vis, og at han samtidig havde

en sand Lidenskab efter at fuldføre et stort

og langtrækkende Velgørenhedsarbejde, som

ikke maatte være noget Døgnværk, men
som skulde staa igennem Tiderne. Han er

nu Præsident i „Det almindelige Opdragelses-

raad", og han er Medlem af en Mængde
andre Bestyrelser, og i en Række af Aar har

han hjulpet os med de mange forskellige

Foretagender, som vi har været interesseret

i ; Foretagender, som bortgav Penge i det Haab,

at de vilde gøre mere end øjeblikkelig Nytte.

Det har altid været vor Politik ikke at

tillade, at et Selskab, i hvilket vi var inter-

esseret, blev erklæret Fallit, hvis vi da paa

nogen Maade kunde forhindre det. Vi stod

Last og Brast med Foretagendet, hjalp det,

laante det Penge, hvis det var nødvendigt,

forsøgte at skaffe det Lettelser, billigere

Produktion og ventede saa forresten taal-

modigt paa, at Forholdene skulde forandre

sig, saa Foretagendet atter kunde underholde sig

selv og arbejde sig fremad med Held. Vi

gennemgik meget omhyggeligt disse invalide

Foretagenders Sager i de drøje Tider i

1893— 94. Mange af dem slæbte vi med
os gennem en Aarrække; undertiden købte

vi andres Aktier, og undertiden solgte vi

vore egne ; men alle eller saagodt som alle

undgik de Udgifter og den Ydmygelse, som
er forbundet med Fallit, Akkord eller Luk-

ning. Inden vi blev færdige med disse

Sager, havde vi en rig Erfaring i at stille

Diagnosen i de forskellige financielle Syg-

domstilfælde. Min eneste Undskyldning for

at dvæle ved dette Thema saa mange Aar

efter er den, at jeg gerne vil henlede F'or-

retningsfolks Opmærksomhed paa, at man
aldrig behøver at opgive Modet, og at der kan

gøres saa meget med omhyggelig og taal-

modig Agtpaagivenhed, selv om Forretnin-

gen tilsyneladende er kommen ud paa meget

dybt Vand.

Det kræver to Ting : noget øget Kapital,

sat ud af en selv eller forskaffet fra andre

og saa en nøje Efterfølgelse af Forretnings-

livets sunde og naturlige Love.

Ertsminer.

Blandt vore Kapitalanbringelser var Ak-

tier i en Del Ertsminer og i en Jernbane,

som var bleven bygget for at transportere

Ertsen fra Minerne til Havne ved Indsøerne.

Vi havde megen Tillid til disse Miner ; men

for at udnytte dem var Jernbanen nødven-

dig. Den var bleven paabegyndt; men un-

der Paniken i 1893 blev baade den og alle

nye Foretagender næsten ruinerede.

Skøndt vi kun havde en ringe Del af

Aktierne, blev det dog os, som maatte

holde Foretagendet i Live under Paniken.

Jeg maatte udiaane de Sikkerheder, som

jeg personlig havde, for at skaffe Penge,

og tilsidst maatte vi skaffe et stort Beløb i

Kontanter, og for at faa det, maatte vi

vove os ud paa det dengang stærkt oprørte

Pengemarked.

Vi købte mod høj Rente gangbar Mønt,

som vi sendte vestpaa med Eksprestrans-

port for at betale Arbejdet paa Jernbane-

linjen for at holde det i Live. Da den

værste Panik havde lagt sig, og Forholdene

begyndte at ændre sig til det bedre, kunde

vi saa nogenlunde overse Situationen.

Vi havde indskudt mange Millioner, og

der var ingen, som vilde afkøbe os

nogen af vore Aktier. Tværtimod, alle an-

dre syntes at ville sælge. Højst foruro-

ligende Mængder af Aktier blev tilbudt os.

Bestandig var der en rigelig Tilførsel af

Aktier uden nogen Opfordring fra vor Side,

tværtimod, og vi betalte kontant for dem.

Vi var altsaa nu i Besiddelse af en Mængde
ertsførende Land, fra hvilket Ertsen kunde

udtages ved Hjælp af en Dampgravemaskine

for nogle faa Cents pr. Ton, men Trans-

portvilkaarene var stadig i høj Grad ufuld-

komne.

Da vi havde gjort os klart, at Forhol-

dene var saaledes, at vi for at redde vor

indskudte Kapital maatte sælge efter stor

Maalestok, blev vi enige om ikke at stoppe

paa Halvvejen. Da vi altsaa allerede havde

indskudt saa mange Penge, købte vi alt

det Ertsland, som vi troede var godt, og

som blev tilbudt os. Jernbanerne og Skibene

var kun et Middel til Maalet , medens Erts-

landet var hele Sagens Kærne, og vi troede

ikke, at vi kunde faa for mange gode

Miner.

Det overraskede mig i høj Grad, at de
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store Jern- og Staalfabrikanter ikke syntes

at have tilstrækkelig Forstaaelse af disse

Miners Værdi. Land, som indeholdt mange

af vore bedste Ertsminer, kunde være er-

hvervet paa meget billige Betingelser, førend

vi blev interesserede i det. Da vi én Gang

havde vovet os ud i Eksperimentet, beslut-

tede vi at forsyne enhver, som trængte til

det, med Erts, at minere og transportere

med de nyeste og bekvemmeste Midler og

vort Udbytte anbragte vi i endnu mere

Ertsland.

Mr. Gates blev Præsident for de forskel-

lige Kompagnier, som ejede Minerne og

Jernbanen, som transporterede Ertsen til

Søen, og han gav sig straks til at lære og

til at udvide Ferretningen. Han viste sig

ikke blot at være en udmærket Elev, men

han mestrede til Fuldkommenhed de mange

indviklede F"orhold. Han udførte alt Ar-

bejde, og han raadspurgte kun mig, naar

han havde Lyst til det.

Bygning af Skibe.

Da vi havde bestemt os til at føre Jern-

banen igennem, var det indlysende for os,

at vi ogsaa maatte have Skibe til at

transportere Ertsen ned ad Søerne. Vi

kendte absolut intet til at bygge Skibe

til Brug for Ertstransport, og vi gik saa

den Vej, som vi altid plejede, vi henvendte

os til den Mand, som efter vor Mening

havde den største Erfaring paa det Om-
raade. Han var os allerede ganske godt

bekendt, men han var interesseret i Erts-

transportforretning efter en meget stor Maale-

stok for sin egen Regning, og naturligvis i

det Øjeblik, vi begyndte at fragte Erts med
Skib, vilde vi blive Konkurrenter. Mr.

Gates satte sig i Forbindelse med denne

Ekspert, og han kom en Aften med ham
hjem til mig, lige før vi skulde spise til Mid-

dag. Han sagde, han kunde kun blive nogle faa

Minutter, og jeg fortalte ham saa, at jeg

troede, vi nok skulde kunne gøre os færdige

paa 10 Minutter, og det gjorde vi. Det

er den eneste Gang, jeg erindrer, at jeg per-

sonlig har modtaget en Fremmed paa Konto
af Ertsforretningen ; ellers udførte, som jeg

før omtalte, Mr. Gates alle Forhandlingerne,

og Arbejdet morede ham, og han havde de

mest vidtstrakte Fuldmagter.

Vi forklarede denne Herre, at vi tænkte

paa selv at transportere vor Erts fra de

øvre Søer, og at vi gerne vilde have ham
til at konstruere os en Del Skibe, som skulde

være af den største og bedst indrettede

Type, og Udsigten til at reussere beroede

væsentlig paa, at Skibene, vi fik, var Fuld-

kommenheden saa nær som mulig. Men
den Gang var de største Ertsskibe beregnet

paa at tage 5000 Tons, men i 1900 havde

vi Skibe paa 7 og 8000 Tons, og nu er

der dem, der tager 10,000 Tons og mere.

Vor Konkurrent svarede ganske naturligt,

at da han selv var højst interesseret i

Ertstransportforretningen, ønskede han paa

ingen Maade at opmuntre os til at give os

af med den. Vi forklarede ham, at det,

da vi havde sat saa mange Penge ind i Fore-

tagendet, forekom os at være nødvendigt

selv at have Kontrol med vore Søtransport-

midler, og at vi var fast bestemt paa selv

at drive Minevirksomheden i Forbindelse

med Fragtforretningen paa Bane og Skib,

saaledes at vi selv kunde føre Ertsen til

Markedet, og at vi nu havde henvendt os

til ham, fordi han var den, som bedst

kunde tegne og tilse Konstruktionen af de

bedst egnede Ertsskibe, og skøndt han alt-

saa repræsenterede et af de største Firmaer

blandt vore Konkurrenter, vidste vi, at han

var ærlig og ligefrem, og vi vilde sætte

megen Pris paa netop at have med ham at

gøre.

/7 ansatter en Konkurrent.

Han vægrede sig endnu, men vi forsøgte

at overbevise ham om, at vi under ingen

Omstændigheder lod os afholde fra at tage

Forretningen op, og at vi vilde betale ham
et tilfredsstillende Honorar for at tilse Byg-

ningen af Skibene. Eilers, sagde vi, vilde

en anden gøre Arbejdet for os, og han

kunde jo lige saa godt have Fortjenesten

som denne anden. Dette Argument syntes

endelig at gøre Indtryk paa ham, og vi

sluttede paa staaende Fod en Overenskomst,

hvis enkelte Punkter senere blev sat op til

gensidig Tilfredshed. Den Herre, jeg her

taler om, var Mr. Samuel Mather fra Cleve-

land. Han tilbragte kun nogle faa Minut-

ter i Huset, men i den Tid gav vi ham en

Ordre paa Skibe til et Beløb af 3 Millioner

Dollars, og det var forresten den eneste

Gang, jeg saa ham. Men Mr. Mather er

en Mand, hvis Forretningsmoral er uangri-

belig, og vi stolede fuldt og fast paa ham.
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skøndt han var en Konkurrent, og vi har

aldrig haft Lejlighed til at fortryde det.

Der var den Gang ni eller ti store Skibs-

værfter paa forskellige Steder ved de store

Søer. De var alle uafhængige af hinanden,

og der var en meget skarp Konkurrence

imellem dem. Det var tilmed daarlige Ti-

der, og deres Forretning var endnu ikke

kommet sig efter Paniken i 1893, saa at

de ikke var i Stand til at holde Værfterne

gaaende i fuld Udstrækning. Det var tilmed

hen paa Efteraaret, og mange af deres Funk-

tionærer imødesaa en ualmindelig haard

Vinter. Vi tog disse Forhold med i Be-

tragtning, da vi overvejede, hvor mange

Skibe vi skulde bygge, og vi bestemte os

til, at vi vilde bygge saa mange, som der

overhovedet kunde bygges, saa at alle de

Arbejdsløse ved de store Søer kunde faa

Arbejde. Vi gav derefter Mr. Mather

Ordre til at skrive til hvert enkelt Skibs-

bygningsfirma og skaffe sig Underretning

om, hvor mange Skibe de kunde bygge og

have fuldt færdige, naar Sejladsen aabnedes

næste Foraar. Han fik oplyst, at nogle

Kompagnier kunde bygge et, nogle kunde

bygge to, og at der ialt kunde bygges tolv.

Følgelig bad vi ham om at konstruere tolv

Skibe, alle af Staal og af den Størrelse,

som den Gang ansaas for praktisk paa de

store Søer.

Nogle af dem skulde være Dampskibe,

andre Slæbere til at bugsere, men de skulde

alle bygges efter det samme almindelige

Princip, som repræsenterede den bedste Type

af Ertsskibe. Naar han gav et saadant

Tilbud, saa var han naturligvis udsat for

den Risiko at maatte betale meget høje

Priser. Det vilde visselig ogsaa være blevet

Tilfældet, hvis Mr. Mather i Forvejen havde

meddelt, at han skulde have bygget tolv Skibe

og havde bedt om Tilbud paa dem. Jeg

har først længe efter faaet at vide, hvor-

ledes han bar sig ad, og skøndt det nu er

en gammel Historie, saa gentager jeg den

nu, da den maaske er ny for mange.

Mr. Mather holdt Antallet af Skibe, som

han ønskede at bygge, absolut hemmeligt.

Han sendte sine Planer og Specifikationer,

af hvilke den ene var et nøje Duplikat af

den anden, til hvert af Firmaerne og bad

hver især om at byde paa et eller to Skibe,

alt eftersom de var i Stand til. De troede

derfor allesammen, at der højst var Tale om

at bygge to Skibe, og de var meget ivrige

efter at faa Arbejdet eller i det mindste Ar-

bejdet med det ene af de to.

Dagen før Kontrakterne skulde underteg-

nes, var alle de, som havde givet Tilbud, i

Cleveland efter Mr. Mathers Indbydelse.

En efter en kom de ind i hans Privatkontor

til en speciel Konference om alle Enkelt-

hederne.

Der skal have været megen Spænding

blandt Værftsejerne om, hvem af dem, der

vilde blive den lykkelige, idet Mr. Mather

havde forhandlet med dem paa en saadan

Maade, at hver især følte sig overbevist

om, at han vilde blive den Udvalgte.

Næsten samtidig modtog enhver af de

Herrer en lille Note fra Mr. Mather, hvori

der meddeltes, at der vilde blive sluttet

en Kontrakt med ham, som vilde give

hans Værft saa meget at bestille, som det

overhovedel kunde overkomme. De styrtede

alle op til det Hotel, hvor de var vant til

at mødes, hver især glædende sig til at

fremvise sin Note og at udtrykke sin Del-

tagelse for de uheldige Konkurrenter. Hvil-

ken Overraskelse var det ikke for dem at op-

dage, at ogsaa alle de andre havde faaet

Kontrakt og at i Virkeligheden ingen af

dem havde gjort Bud imod nogen undtagen

mod sig selv. De var dog alle glade og

tilfredse, og lad mig i Forbigaaende oplyse,

at alle disse elskværdige Herrer senere slut-

tede sig sammen til et Kompagni, som

trives udmærket, og at vi har betalt en

mere ensartet Pris for vore følgende Bestil-

linger paa Skibe.

En Landmand, som leder et Dampskibsselskab.

Da vi havde gjort Bestillingen paa disse

Skibe, var vi endnu kun ved Begyndelsen

til Ertstransportforretningen. Det var klart,

at vi maatte have en, som kunde staa i

Spidsen for Skibsexportforretningen, og vi

henvendte os til Mr. Mather i det Haab, at

han ogsaa vilde overtage det Arbejde. Men
uheldigvis gjorde han gældende, at det

vilde være umuligt paa Grund af hans For-

pligtelser overfor andre.

Kort Tid efter, at vi havde modtaget hans

Afslag, spurgte jeg Mr. Gates:

„Hvorledes skal vi faa en, der kan lede

hele denne store Exportforretning, kender

De et Firma?"
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„Nej," sagde Mr. Gates, „i Øjeblikket

kan jeg ikke tænke mig noget Firma, men
vi kan jo gøre det selv."

„De kender ikke noget til Skibe, vel?"

„Nej," indrømmede han, „men jeg tror,

jeg kender en Mand, som kunde gøre det,

skøndt jeg er bange for, at De vil sige, at

hans Kvalifikationer just ikke er de bedste,

naar jeg fortæller Dem om ham. Han boer

et Sted oppe i Staterne, og han har aldrig

i sit Liv været ombord i et Skib; det er

meget sandsynligt, at han ikke kender For-

stavnen fra Agterenden eller et Anker fra

en Paraply; men han har en meget fin

Næse; han er hæderlig, dygtig, klog og

virksom. Han kender den Kunst hurtigt

at sætte sig ind i en Sag, selv om den er

vanskelig og ham ganske fremmed. Det

vil endnu vare nogle Maaneder, før Skibene

er færdige, og hvis vi engagerer ham nu,

saa vil han være i Stand til at lede Tra-

fiken, saa snart Skibene er sejlklare."

„Det er godt", sagde jeg, „lad ham faa

Stillingen" — og saa fik han den. Det

var L. M. Boivers, der var Tale om. Han
kom fra Broome-county, New York. Mr.

Bowers drog fra Værft til Værft ved Søerne,

hvor Baadene blev byggede, og studerede

dem med den største Omhyggelighed. Han
gjorde snart værdifulde Iagttagelser angaa-

ende deres Konstruktion, og hans Ideer blev

billigede og udførte af Konstruktørerne. Da
Skibene var færdige, overtog han Inspektio-

nen over dem, og han administrerede dem
og den halve Snes, vi senere fik, med saa

megen Klogskab og Dygtighed, at det vakte

alle Søfolks Beundring. Han opfandt end-

ogsaa et Anker, som blev indført ombord
paa hele vor Flaade, og senere er der

mange andre Skibe, som har betjent sig af

samme Slags Anker, og jeg har endogsaa

hørt, at de nu bruges af de forenede Sta-

ters Marine.

Han forblev i sin Stilling, lige til vi

solgte Kompagniet. Vi har overdraget Mr.

Bowers mange vanskelige Forretninger, efter

at vi har trukket os tilbage fra vor Forret-

ning paa Søerne, og han har altid været

heldig. Fornylig har hans Families Hel-

bredstilstand gjort det ønskeligt for ham at

bo i Colorado, og han er nu Colorados

Jernkompagnis energiske Vicepræsident.

De store Skibe og Jernbanen gjorde det

let for os at drive Foretagendet, og lige fra

første Færd oparbejdede vi den store Orga-

nisation meget heldigt. Vi fik snart en be-

tydelig Omsætning og transporterede Ertsen

til Cleveland og' andre Havnebyer ved

Søerne. Vi vedblev at bygge og udvide,

indtil Flaaden tilsidst bestod af 56 store

Staalskibe. Dette Foretagende krævede lige

som saa mange andre store Forretninger, i

hvilke jeg har været interesseret, kun en

meget ringe Del af min personlige Arbejds-

kraft, takket være det Held, jeg havde til

at finde dygtige, kompetente og paalidelige

Repræsentanter. Det er mig en Fornøjelse at

bevidne, at den Tillid, som jeg i saa høj

Grad har vist Forretningsfolk, med hvem jeg

er traadt i Forbindelse, har vist sig at være

paa sin Plads.

Vi salger lil Staalkompagniel.

Arbejdet skred uafbrudt og heldigt frem,

indtil „United States Steelcorporation" blev

dannet.

En Repræsentant for dette mægtige Sel-

skab vilde have os til at sælge Landet,

Ertsen og Skibene. Forretningen gik glat

nok, og vi var ikke særlig opsatte paa at

sælge; men da Organisatoren af det nye

Kompagni gjorde gældende, at vore Miner,

Jernbaner og Skibe var et nødvendigt Led

i hele Planen, saa sagde vi ham, at det

vilde være os en Fornøjelse at lette Fuld-

foreisen af det store Foretagende. Jeg tror

nok, at de allerede den Gang havde sluttet

med Mr. Carnegie om hans store vidt-

strakte Besiddelser. Efter nogen Forhand-

ling gjorde de et Bud, som vi modtog,

hvorefter hele Historien, Miner, Skibe, Jern-

baner etc. blev et I^d i United States

Steelcorporation. Den Pris, som blev be-

talt, var ikke særlig høj i Betragtning af de

daværende gode Konjunkturer og de lovende

Udsigter for Fremtiden.

Handelen har givet Staalkompagniet et

godt Udbytte gennem en lang Aarrække, og

da vi havde modtaget en stor Del af Beta-

lingen i Aktier, har vi været saa heldige at

deltage i Udbyttet. Saaledes udtraadte jeg

efter syv Aars Forløb ganske og aldeles af

Ertsforretningen.

Følg Handlens Love.

Naar jeg atter lader disse Begivenheder, der

staar i Forbindelse med Ertsforretningen, passere

Revue i mine Tanker og opfrisker i Erindringen,
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hvilket Held vi havde med de Kapitalanbrin-

gelser, som en Gang, for at bruge et mildt

Udtryk, syntes saa lidt lovende, saa føler

jeg, hvor dybt et Indtryk, hvorledes et be-

stemt Princip, som jeg saa ofte har hen-

tydet til, er af afgørende Betydning i Handel

og Vandel.

Hvis jeg dog blot kan fremstille dette

ene Punkt klart for de unge Mennesker,

som har haft Taalmodighed til at følge

disse Memoirer saa langt, saa har jeg haft

nogen Tilfredsstillelse af dem, og saa tør

jeg haabe, de vil blive til Gavn for de

unge.

Det fundamentale Element for at naa et

heldigt Resultat er uden Smaalighed at følge

Forretningslivets Love. Gaa efter brede, faste

Linier og undersøg dem nøjagtigt for at

konstatere, at det er de rigtige. Pas paa

Handlens naturlige Udvikling og forsøg ikke

at knibe udenom. Tænk aldrig paa øjeblik-

kelig og stor Profit; ød ikke Dine Kræfter

paa Ting, som kun fører til en ringe Tri-

umf, medmindre Du da kun er tilfreds med
de smaa Held i Livet. Førend Du indlader

Dig paa et Foretagende, maa Du kunne

se Vejen, der fører til en lykkelig Ud-

gang. Se altid fremefter. Det er aldeles

forbløffende, hvor mange dygtige Forret-

ningsmænd, der indlader sig paa vigtige

Foretagender, uden at have sat sig det rin-

geste ind i de Forhold, hvoraf hele den

Forretning afhænger, som de risikerer deres

Formue paa.

Vær til Punkt og Prikke klar over, hvor

megen Kapital Du behøver, og styrk Din

Stilling, saaat Du kan dække mulige Tab;

thi Du kan være aldeles sikker paa, at der

kommer Tab. Forsøg ikke paa noget Tids-

punkt at narre Dig selv med Hensyn til de

virkelige Forhold. Den Mand, som lægger

ud simpelthen med det Forsæt at ville være

rig, han vil ikke reussere. Man maa have

større Ambitioner. Forretningsheld er intet

Mysterium. Store industrielle Foregangs-

mænd har atter og atter gjort opmærksom
paa den ligefremme og indlysende Kends-

gerning, at man ikke kan have fortsat Held

uden ved en fuldtud hæderlig Forretnings-

gang, der giver en ubegrænset Tillid til

Manden selv. Det er den virkelige Ka-

pital, som vi alle skal arbejde for. Naar

Du forsøger at udføre Din daglige Gerning

saa godt som muligt, og Du holder Dig in-

denfor de kommercielle Loves naturlige

Grænser og iøvrigt har en klar Hjerne, saa

skal det gaa godt, og naar Du ser, at det

virkelig forholder sig saaledes, vil Du
maaske tilgive mig min Moraliseren paa

denne gammeldags Maner, Jeg behøver vel

ikke at advare en ung Mand, der overhove-

det giver sig af med at læse et saa kultu-

relt Tidsskrift som dette, mod at blive over-

modig, hvis han har lidt Medgang og ej

heller mod at blive utaalmodig eller modløs,

hvis det af og til synes at skulle gaa galt.

Erfaringer fra Panihens Tid.

Det var mit Ønske at trække mig tilbage

fra F'orretningerne i Begyndelsen af halv-

femserne. Jeg havde jo taget fat som gan-

ske ung, og jeg syntes derfor, at jeg med
halvtredsaarsalderen maatte have Lov til at

holde op med at beskæftige mig med For-

retningssager og i Stedet for hengive mig

til mine mange forskellige Interesser.

Men i 1891— 92 saa det meget truende

ud. I 1893 brød Stormen løs og store

Dele af min Kapital var, som jeg allerede

har omtalt, anbragt mange forskellige Steder.

Det var derfor umuligt at trække sig tilbage

fra Arbejdet netop paa det Tidspunkt. I

Standard vedblev vi at gøre Fremskridt og-

saa i disse Aar, fordi vi, takket være vor

konservative Forretningsgang havde store

Kontantreservebeholdninger. I 1894 eller

95 blev jeg i Stand til at trække mig til-

bage fra aktiv Ledelse af Kompagniets Af-

færer, i hvilket jeg siden, saa at sige, ingen

Andel har haft.

Jeg kan huske alle de store Paniker lige

fra 185 7; men det forekommer mig, at Pa-

niken i 1907 var den værste af dem alle.

Der var saa at sige ingen, som gik Ram
forbi, hverken store eller smaa. Selv bety-

delige Institutioner maatte undersøges og

hjælpes igennem denne Mistillidens og

Frygtsomhedens Periode. Ligesom andre

Forretningsmænd kan jeg ikke noksom prise

Mr. Morgans effektive Maade at hjælpe paa.

Takket være hans mægtige Personlighed

blev meget reddet. Han handlede hurtigt

og resolut, da netop Hurtighed og Resolut-

hed var det, som mest paakrævedes for at

genoprette Tilliden ; og mange dygtige Mænd
blandt vore ledende Finansfolk støttede ham
i hans Anstrængelser for atter at skaffe ro-

lige Forhold tilveje. Man har spurgt mig,
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om jeg trocr, at vi hurtigt vil komme over

Oktoberpaniken i 1907. Da jeg ikke er

Profet eller Søn af en Profet, er det jo lidt

vanskeligt at udtale sig om den Ting, men

om den endelige Udgang kan der selvføl-

gelig ingen Tvivl være. Dette øjeblikke-

lige Tilbageslag vil skaffe os mere solide

Foretagender og forhaabentlig føre til en

meie konservativ Forretningsgang, hvilket

vi i høj Grad trænger til. Den vil ikke

længe holde vor beundringsværdige Initia-

tiv nede! Landets Hjælpekilder er aldeles

ikke blevet udtømte eller blot alvorlig an-

grebne af financiel Mistro, og hvis Genrejs-

ningen bliver noget langsom, saa vil det

kun bidrage til, at Fremtiden bliver saa

meget sikrere. Taalmodighcd er i Forret-

ningssager som i andre Forhold, en Dyd !

IJr.cnUeiiJc Pelroleumskilder,
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BETRAGTNINGER
I ANLEDNING AF FORAARSUDSTILLINGERNE 1909

Af Harald vSlott-Møller.

HVADENTEN man tror, at Cnid har skabt

Mennesket i sit Billede og efter sin

Lignelse eller man mener, at Mennesket har

formet sig Gudsbegreberne i Overensstemmelse

med sit Væsen og efter sin Natur, vil Fore-

stillingen om det guddommelige og Forestil-

lingen om det menneskelige altid være nøje

sammenknyttede.

Da nu Billedkunstens fornemste Opgave

til alle Tider har været at fremstille Menne-

sket enten som Gud eller som Skabning, er

det naturligt, at de skiftende Tiders saavel-

som <.\cn enkelte Kunstners Forhold til det

menneskelige eller guddommelige maa være

afgørende for Kunstens Væsen og bestem-

mende for dens Værd.

4/1

Selv hvor Kunstens Opgave ikke er at

j'remstille Guder, er det dog i Tider, hvor

man tror paa, at Gud skabte Mennesket i

sit Billede, umuligt at fremstille Mennesket,

dette Guds Genbillede, uden Ærbødighed;

men ogsaa i Tider, hvor den anden Opfat-

telse er den herskende, Tider, hvor man i

Mennesket blot ser Verdens Herre og Ver-

dens Ypperste, vil det dog ogsaa være natur-

ligt at gaa til Fremstillingen af Mennesket

med Ærbødighed.

Naar et Menneske taber Agtelsen for sig

selv, er det ilde fat med ham, og taber

Kunsten Agtelsen for Mennesket , for Frem-

stillingen af Mennesket, den der er dens Op-

gave, ja mere, der er dens Væsen, er det

34
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I', 1111 ^ii i;illcdliunt;ci salen i den In Udstilling.

ogsaa galt fat med den. Mangel paa Ærbødig-

hed for Menneskeskikkelsen har altid været

Nedgangsperiodernes sikreste Tegn, Dekaden-

cens usvigeligste Mærke.

Men har ikke vor Tids Kunst meget af

dette Dekadencemærke? Er ikke det over-

haandtagendc artistiske Grundsyn et Forfalds-

tegn r Vil ikke Mangelen paa

Agtelse for Menneskeskik-

kelsen virke ætsende og op-

losendc paa Kunsten, som

det altid i tidligere Perioder

har gjort?

Den, der i Aar gaar ind

paa den fri Udstilling, maa

faa Indtryk af, at Oplosnin-

gen allerede er i fuld Gang.

Vildledt Evne og frejdig

Talentløshed bidrager Side

om Side til at give et trø-

stesløst Billede af det kunst-

neriske Anarki, dér raader.

Den fri Udstilling burde om-

bytte sit skønne Symbol paa

Portalen, Rytteren paa den

opadstigende Vingehest, med Sigfried Wagner: Buste.

472=

den sørgelige Gruppe, som en ung Billed-

hugger udstiller i en af Salene og som med

Kette bærer Navnet „Dekadence".

Paa den fti Udstilling er vel nok L, Find

den mest udprægede Repræsentant for den

artistiske Retning i Malerkunsten. „Farven"

er for den, som for ham, Kunstens Maal

;

for Mennesket er Interessen

ringe, og Himlen og Jorden,

det vil sige Naturen, synes

her ogsaa Kunsten uved-

kommende. Bestræbelserne

gaar alene ud paa paa Billed-

fladen at frembringe Farve-

harmonier. For Find er dette

lykkedes, og han har saa-

ledes i en forholdsvis ung

Alder allerede naaet sit Maal.

Hans Billede „ En ung Dame"

,

det betydeligste, han udstil-

ler, er mildt, h^st, behage-

ligt og smagfuldt som et

fint tilfalmet Gobelin fra

det attende Aarhundrede.

Men underligt er det, at

dette ikke saa særdeles
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Parti af lti af Salene i den fri Udstillins

fjærne Maal kan lokke og tilfredsstille, naar

det naaes. Underligt, at Maalet at fremstille

en Farveharmoni, et Maal, der dog daglig

naaes lige saa fuld-

komment af enhver

ung Dame, der pyn-

ter sin Foraarshat,

enhver Kræmmer,

der pynter sit Vin-

du, kan blive Kun-

stens Maal.

„Det kalder jeg

et net Begreb om

Kunsten
!"

Dog, i Retning

af Respektløshed

overfor det men-

neskelige er Niels

Hansen naaet end-

nu videre. Med

mindre Talent end

Find og ganske uden

Ynde er han uper-

sonlig som Skyg- iJk'inent : l'urlriet af en uns= 473

gen, i Besiddelse af en haandfast Brutalitet,

der giver ham Kraft til uden Skrupler at be-

handle Menneskeskikkelsen en canaille. Hans

Menneskefremstil-

ling er aldeles blas-

femisk.

I konsekvent ar-

tistisk Umenneske-

lighed er disse to til

Dato naaet videst,

men en og anden

af den saakaldtc

„fynske Skole", de

Zahrtmanske Ele-

ver, der nu jo ud-

gøre Hovedbestand-

delen af de fri Ud-

stillere, er i Virke-

ligheden lige saa

overbeviste Tilhæn-

gere af det artisti-

ske Kunstsyn. Den

af dem, der staar

dette Kunstsyn nær-
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mesl, er Karl

Schou ; for ham

er det menne-

skelige heller

ikkeKmnet. Of-

test er hans

Ideal, hans Em
nc eller Maal,

hvad man nu

vil kalde det,

en Farveharmo-

ni, der kan vise

hans egen for-

mentlige lu'ne

til at se en saa-

dan. En sort

og blegrød, en

straagul og vis-

sengrøn Tone,

der staar „mor-

somt" til hin-

anden, er oftest

hans Motiv.Han

Ann:i Aiu-licr: Fi«r K'ingt'bcsn'jcl.

Anna Aiii']irr: Daincpoiti'æt.

474 =

maler et helt

lille Billede over

en gul Præsen-

terbakke eller

lignende.— \'ar

der saa endda

en dionysisk

Wtlde i denne

bagvendte Maa-

de at gøre Kunst

paa — nu vel,

saa lad gaa —
men naar Far-

ven er ussel,

fattig og bleg-

sottig som Kar-

toflers sygelige

Kælderspirer,

som stakkels

underernærede,

fedtebrøds-

fostrede Børns

Teint, kirtelsyg
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Knud Larsen: Kunstnerens l''aniillc.

Og Sølle; naar hertil

ling, der er ængstelig,

— saa kan man med

Foje spørge, hvad der

er vundet ved at slippe

Interessen for det men-

neskelige.

Den navnkundigste

af disse demokratiske

Malere, Syberg, til-

hørte oprindelig ikke

saa udpræget den ar-

tistiske Fraktion som

Karl Schou ; men det

er, som om han i

Aarenes Løb er kom-

met til at staa den

nærmere, som om Mo-

tiverne mere og mere

paatvinger sig ham af

artistiske Grunde. Det

Værd, hans Billeder be-

kommer en Behand-

fedtende og fuskende.

sidder, besidtlcr de ikke i Kraft af Skønhed

eller manuel Færdighed og Charme, endnu

mindre paa Grund af

deres menneskelige

Egenskaber. Men naar

vSyberg maler, kommer

der jcvnlig noget om

ikke dionysisk saa

dog bakantisk Djævel-

skab over ham. Men

hvor Rubens Inspira-

tion (ja, undskyld Sam-

menligningen, der in-

gen Sammenligning er

eller skal være), hvor

Kubens Inspiration duf-

ter af Vin og genlyder

af Tamburiner og Ka-

stagnetter, erindrer Sy-

bergs om langt mer

nordiske Drikke. Klod-

llerman Vedel: P.irtr^el al l'rnl. T. X, Thiele. Set Og kluntet er hanS
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\',ildeni,ii- Xciicndatn: Islandske .SluJcnlcr besojicr Digteren Johannes Ewald.

Pensel, lørdagssmudsig hans Farve. Men Er

hvem vil ogsaa vente, at Guderne skal staa ikke

en Kunstner bi, hvis Forhold til det mcnne- leder

skclige bliver fjernere og fjernere ? Hans So ydre

kommer til at ligne Bunker af Flaskeskaar, ikke

JTans Himle bli-

ver uhjælpelig

Maling, og maler

han nøgne Børn,

ligner de groft

hakket Silde-

salat. Der var

fra første Færd

noget foraars-

lovende over

Sybergs Talent,

og det er der

endnu — men

Lofterne er fire-

ogtyve Aar

gamle! — saa,

mon de indfries?
.lul. Paulsen; Opgaaende= 476

man vant til at se Udstillinger, er det

vanskeligt at skelne Peter Hansens Bil-

fra Sybergs, tiltrods for, at de i det

ikke er saa særdeles forskellige. Heller

hans Farve er tiltalende, heller ikke

hans Behand-

ling er spiri-

tuel. Men hans

Interesse for det

menneskelige

Element i Kun-

sten synes var-

mere, hans For-

hold til det ar-

tistiske løsere.

Der er saaledes

i Billedet af

Smaapigerne,

der leger paa

Boulevarden,

noget af den

Stemning af
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Olto Bache: \M vikle Slod.

Uro, som Børnekvidder, der en Majdag træn- Undtagelse af Philipsen -- tilhorte Kunstens

ger ind i Ens Stue, kan sætte En i — og humanistiske Hovedstamme. Forskellige Grunde

der er i Uøstbilledet en Sommersvulmen, som har saa lidt efter lidt omformet den til den

ikke er tilfældig. Han har villet andet og Arena for den artistiske, det vil sige imprcs-

mere end Farveharmoni, og alene dette vir- sionistiske Retning, den nu er. De oprinde-

ker befriende i disse golde, artistiske Om- lige Fri-Udstillere har naturligvis ikke skiftet

givelser.

Det Hjemsted

for den artisti-

ske Retning, den

frie Udstilling

nu er, var den

ikke oprindelig.

Joakim Skov-

gaard og Niels

Skovgaard,

Zahrtmann og

Viggo Peder-

sen, Frølich,

Willumsen og

Johan Rohde,

ja saa at sige

alle — med Jul. Paulsen: HortdragonJc Skyer.

=^ 477=

Væsen, men de

præger ikke Læn-

ger Udstillingen

saa stærkt, som

for. En og an-

den af dem er

i den Snes Aar,

Udstillingen har

bestaaet, blevet

ældre og deres

Deltagelse i Ud-

stillingen derfor

desværre min-

dre betydende,

andre har været

og er beskæf-

tiget med store
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Opgaver, der umuliggør regelmæssig Deltagelse

i aarlige Udstillinger; men det, der i første

l\;ekkc har forandret dens Fysiognomi, er den

Maade, hvorpaa den er l)levct rekruteret.

Overbevisningen om en Mands Talent har

ikke altid været cticbcs/cnmiaiik for de Fri-

Udstillere ved Nyoptagelser. Af og til er de-

res gode Hjærte

løbet af med

dem, og paa

denne Maade

er megen Ta-

lentløshed naaet

indenfor Udstil-

lingens Vægge.

Til andre Tider

har man ladet

sig diktere af

Hensyn til Ud-

stillingens prak-

tiske Vel og af

Ønsket om Sen-

sation ved op-

sigtsvækkende

Billeder, der

kunde trække

Hus. Og noget

kortsynet har

man saa valgt

blandt den ar-

tistiske Retning,

der oftere end

den humanisti-

ske har saadanne ICgenskaber. Saaledes er

den Tone blevet anstaaet, der igen i enkelte

Tilfælde virker tilbage paa en og anden af

Udstillerne, der over for sig selv ønsker at

vise sit frie og ungdommelige Sind.

I det Helhedsbillede af beskæmmende De-

kadence, som den fri Udstilling frembyder,

forandrer det selvfølgelig lidet eller intet, at

der paa Udstillingen lindes enkelte Billeder,

der ikke bærer det almindelige Nedgangs-

mærke — Billeder, det vilde være Uret ikke

at lægge Mæ^rke til. Blandt disse maa regnes

Herman V'cdcl: Poilræt al Prol. Harald lloOJin

Mohl-Hansens, der for en Del endnu lider af

den hammershøjlignende, „fornemme" Ufrisk-

hed, der skæmmede dem i Fjor; men der er

enkelte, i hvilke han har arbejdet sig bort

fra det altfor „smagfulde", der maaske kan

være paa sin Plads i Broderier, men som

virker indelukket og lummert i Kunst. I

Lindealléen ved

Christiansholm

er der en smuk

Holdning og en

Del l'^ftcraars-

vemod , og i

'IVørød Hegn,

hvor Kugen ho-

stes, er der en

primitiv Storhed

i Synet, der er

i Slægt med 1'.

C. Skovgaards,

og en Fnkelhed

i I-"ormen, der

minder om ("o-

rot.

Jkke heller

Clements del-

vise Tilbageven-

den fra sin im-

pressionistiske

Afstikker foran-

drer Udstillin-

gens Fysiogno-

mi, hvor glæde-

lig den end er for Venner af hans for-

nemme og stilfærdige Talent.

Blandt Undtagelser fra (Joldheden er selv-

følgelig ogsaa Joakim Skovgaards .,Synde-

faldet", der heller ikke vil kunde tages til

Indtægt af den artistiske Retning. Ikke heller

dette er l'ar/ poiir l'arl, men Kunst for

Mennesker og om Mennesker. Selv om man

husker betydeligere Billeder af Skovgaard, ja

selv om han endogsaa andet Steds har be-

handlet samme Emne ulige heldigere, bliver

der dog nok tilbage af personlig Form og
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sjælden umiddelbar Friskhed at glæde sig

ved.

Og desuden, en Mand, bag hvem der straa-

lende som en Glorie staar et Storværk som

Udsmykningen af Viborg Domkirke, kan nok

tillade sig en enkelt Gang at skænke op af

det næstbedste, særlig ved et Gæstebud, hvor

hans dog bliver

den bedste Vin.

At „de fri

Udstillere" og

„de fri Billed-

huggere" forfat-

nings- cg forret-

ningsmæssig er

to adskilte Insti-

tutioner, er saa-

vel Publikum

som Kunsten

uvedkommende.

Adskillelsen er

kun en Glas-

dør, i Bevidst-

heden og i Vir-

keligheden er

de et.

Den, der i

Billedsalene ik-

ke kan eller vil

se Dekadence-

mærket , kan

ikke undlade at

faa Øje paa det

blandt Skulpturerne. En Gruppe som Teg-

ners „Kong Oedipus og Antigone" maa

kunne gøre det klart for enhver, at i den

fri Udstilling har Dekadencen til Huse.

Større Fornærmelse mod Menneskeværdig-

hed, mod græsk Følemaade kan Kunst van-

skelig gøre sig skyldig i. Barbarisk ube-

hersket er dens Følelse, tillige hul som Kon-

gens tomme Øjenhuler, medens dens Form er

ulogisk hæslig, hvilket vil sige uorganisk.

Eller Einar Jønssons „Skypumpen" — er

ikke ogsaa den Forfaldskunst ? En Kvinde-

V'ieiro Johansen; Fortr.-ut at Frot. Harald llott'diiu
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figur, rundt paa hvilken der kryber smaabitte

Mandfolk ligesom Utøj.

Eller alle Rædslernes Rædsel: Thomas

Hansens „Dekadence" med det stakkels nøgne,

magre Mandfolk, der, anbragt som en Vægt-

stang med Støttepunkt under Bagen, svæver

frit ud i Rummet med Underkroppen, medens

et gammelt, lige

saa hæsligt og

lige saa magert

Kvindfolk, hvis

Ryg er knækket

kort under Skul-

derbladene,

skræver over

ham, idet hun

lader sine Bry-

ster som to tom-

me, meget lange

Patteflasker

hænge ned mod

hans mundløse

Ansigt med de

døde , aabne

Øjne

Ingen kan

nægte, at dette

er Dekadence.

Ingen vil dog

heller nægte, at

der mellem Bil-

ledhuggerne

som mellem

Malerne findes Kunstnere, der staar uberørte

af dette Helhedsbillede paa Nedgang og Sam-

menbrud, Folk med baade Talent og Styr paa

deres Talent, Mænd, der baade vil noget og

kan det, de vil. Hverken Siegfried Wagners

„Buste" eller Felix Nylunds Statuette „Skrup-

tudsen" har Præg af Dekadence saa lidt som

Kai Nielsens ægte blomstrende og svulmende,

plastiske Evner.

Men deres Stemmer drukner i Vanvids-

brølet fra denne valsende Daarekiste, der om-

giver dem.
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Ogsaa paa Charlottenborg tegner Nutidens

to Hovedsætninger i Kunsten, den artistiske

og den humanistiske, sig med nogenlunde

klare Linier. Utvivlsomt er den artistiske

Retnings Udskillen sig fra Kunstens Hoved-

stamme et Sygdomstegn, thi blandt de sunde,

blandt Kunstens Store, gives der ingen Ad-

skillelse mellem Aand og Form. Rembrandt

var sin Tids største Aand, som han var

dens største Maler, og med Michel Angelo

og Lionardo var Forholdet det samme. Et

betydeligt aandeligt Indhold kan aldrig

nøjes med en Fattigper Eriksens Form, og paa

den anden Side kommer den skønneste Form

kun fuldt til sin Ret om et levende Ind-

hold, ret som en Klædnings Skønhed forst

fuldt kan ses, baaren af et Menneske.

Indholdet i et Værk er Kunstnerens sjæle-

lige Indsats, Formen hans legemlige Indsats,

men tiltrods for, at Skellet ikke er skarpt,

tiltrods for, at Sjæl og Legeme, Form og

Indhold er saa indfiltret forbundne, bliver

Arten af ens Følelse for disse to Udslag af

Menneskelighed meget forskellig.

Rembrandt elsker man, Zorn beundrer

man. Men det, man beundrer i en saadan

fuldkommen malerisk Form som Zorns, en

saadan velsignet, glimrende udviklet Menne-

skeduelighed, er i Virkeligheden den samme

Kraft, den samme Naturfylde, der vækker

vor Beundring for en ypperlig udført Sports-

præstation, en Svømmeopvisning, et Skiløb

eller lignende. Det er en elementær, dybt

liggende Beundring for menneskelig Legem-

lighed, menneskelig Kraft og Ungdom.

Det var den Menneskeduelighed, Grækerne

bekransede i de olympiske Lege og som op

gennem alle Tider beundres og dyrkes, og

det er den samme dionysiske Kraft, den samme

Ungdomsoverflod, der i krystaliseret Form

udgør Hovedbestanddelen af megen Kunst.

Der maa være endogsaa en god Del saa-

dan Fylde, Saft og Fysik i ethvert Kunst-

værk, for at det skal have Levedygtighed,

thi foruden at være et Udslag af Kunstne-

rens Følelse for hans Ideal, hans Emne, er

Værket ogsaa et Udslag af og betinget af

hans Kraft.

Der er i Herman Vedels Billeder meget

af denne Ungdoms Kraft, ja, de bæres, saa

langt som de bæres, udelukkende af den.

Det er som om et Væld, en Springkilde

af Ungdom bryder løs i ham, naar han

maler.

Nogen dyb eller stærk psykologisk Evne

eller menneskelig Interesse har Vedel næppe.

Hans Portræt af Høffding er saaledes smukt,

mildt og tænksomt, som et Portræt af en

Filosof bør sig at være, men et andet Bil-

lede af en Offentligheden ubekendt mørk

Herre med et brunt Slips er lige saa smukt

og lige saa mildt og lige saa tænksomt,

man har sjældent nogen rigtig tryg Følelse

af, at Vedels Portræter ligner.

Naar Vedels Kunst tiltrods for, at den

saa udelukkende er af artistisk Art og der-

til knap nok kan regnes for koloristisk be-

tydelig, idet hans Farve har en sortladen

spansk Carnation, man i hvert Fald maa

forsone sig med, — naar Vedels Kunst med

denne Begrænsning alligevel er saa beun-

dringsværdig, er det, fordi den i højere Grad

end den meste danske Kunst straaler af

Ungdom og Kraft. Blandt Vedels Billeder

i Aar er der imidlertid et, der lader ane, at

om Vedel valgte Opgaver, der laa ham

menneskeligt nærmere, der sjæleligt betød

mere for ham, vilde han formaa mere og

naa dybere. Der er over hans Billede

„Moder og Barn" noget bævende alvorligt,

noget, der kalder paa andet end ens Beun-

dring. Man faar her Tro paa, at \'edel,

hvis Livet fik Tag i ham, kunde forvandles

fra en god Kunstner til en stor Kunstner.

Ikke heller for Julius Paulsens Kunst skal

man søge Drivkraften i nogen dyb psyko-

logisk Interesse eller noget særligt varmt

Forhold til Livet i det hele. Naar Paulsens

Menneskefremstilling alligevel interesserer

mere end Vedels, er det, fordi hans Sind er
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i Besiddelse af en mild vegetativ Ro, som han har, viser hans mandige Farvesyn og

han ofte formaar at lade afspejle sig i sine energisk levende og vaagne Penselføring.

Portræter. Alt for tidligt og alt for ofte sløves

Det er ogsaa paa denne Sindets Mildhed, her til Lands Evner og Energi. Derfor glæ-

han har malet det indtagende lille Billede des man desto mere ved de faa Kunstnere,

„Dansende Børn", som han udstiller i Aar. der bevarer Kraften og Energien op i A arene.

Her som altid viser det sig, at det Emne, Otto Bache fylder i Aar halvfjerds, men hans

der staar Kunstneren menneskeligt nærmest, dramatisk levende Billede „Det vilde Stod"

det der formaar at varme ham stærkest, er med de skræmte Heste og den dygtige, som-

det, der brin-

ger ham til at

gøre den værdi-

fuldeste Kunst,

Notabene, naar

han magter at

gøre det, han

vil. — Men til-

trods for dette

Billede, tiltrods

for de smukke

Portræter, Paul-

sen Tid efter an-

den har gjort,

skal den, der

tilfulde vil have

Indtryk af hans

Betydning, ikke

søge den i hans

Hgurkunst,men

i hans Landska-

ber, thi her kom-

mer hans Talent

Herman Vedel: Moder og Barn.

merlige „Por-

trætgruppe i det

Fri" røber ikke

Kunstnerens Al-

der. Det er, som

Aarene er gaaet

hen over Bache

uden at sætte

Spor, han ma-

ler med samme

Kraft som for

fyrretyve Aar

siden.

Som Vedel,

Paulsen og Tux-

en bekender An-

na Ancher sig

sikkert ogsaa til

den artistiske

Tro. Luft og

Blødhed og sit-

trende Lys er de

Fyr, hun styrer

til en straalende Udfoldelse. Hans Sind er efter. I hendes „Begravelse" paa Galleriet ses

lyrisk modtageligt for Naturindtryk, fintmær- dette saa overmaade tydeligt. Menneskenes

kende som en Jordskæl vsmaaler og hans blaa Vadmelsklæder, Præstens sorte Kjole,

Syn paa Naturen saa enkelt og stort, at Kransene og de grønne Guirlander har haft

det i Grunden kun er Himlen og Døgnets hendes Interesse forud for Følgets forskellige

Tider, han skildrer. Hans Landskaber er menneskelige Forhold til Handlingen. I de

som Drømme af en næsten overjordisk Dej-

lighed. Han er Landskabsmaler i allerstør-

ste Stil.

Ogsaa Tuxen inspireres oftere af Farve,

to af hendes Billeder i Aar er det ogsaa et

Rum med Figurer, der er Emnet, et Rum
med Soltit paa hvide Vægge, med grønne,

røde, brune og lyse Farver i Fyrregrene, i

Lys, Luft og Linier end af Tilværelsens Rum og i Mennesker. Det er fine, ynde-

menneskelige Elementer. Rigt er han ikke fulde og muntert smukke Billeder, baade i

repræsenteret i Aar, men de smaa Ting, „Før Kongebesøget" og „Syskolen".
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Theoretisk vis-

ne som de mo-

derneimpressio-

nister er disse

af den ældre

Type ii<ke.

Anna Anchers

Talent er som

et dejligt grønt,

levendeTræ,der

hvert A ar sætter

sunde og friske

Skud; men og-

saa om hende

gælder det, at

hvor hun lader

sig inspirere af

noget menne-

skeligt — som

i hendes Bille-

der af „Den

bhnde Kone",

i „Maagepluk-

kerne" eller i

det vidunder-

lige Portræt af

Kyhn — naar

hun andet og mere end Farvens Finhed. Og-

saa i Anna Anchers Billeder bliver der saa

et Plus af Menneskelighed, og et Plus er dog

et Plus.

Hvor udpræget artistisk - impressionistisk

Viggo Johansens Kunstsyn end er, er ikke

heller han muldvarpeblind for Karakter og

Menneskelighed. Som Anna Ancher har han

givet ypperlig Menneskeskildring. Hans Por-

træt af Høffding i Aar er maaske ikke saa

stort tilskaaret i sin Form, ikke heller saa

enkelt virkende eller mandigt kraftigt som

Vedels, men det giver mere af det men-

neskelige, det giver et Indtryk af Modellens

værdig-milde, muntre Form og af det fine

Vemod, der lyser ud af hans blaa Øjne.

I artistiske Kredse er det Tone at sige,

at det kunstnerisk set er ligegyldigt, om et

Hans Nikolaj Hansen : Skejtelebere.

Portræt ligner

eller ej. Visse-

lig kan der gø-

res smukke, de-

korative Bille-

der, der ikke

ligner den paa-

gældende Mo-

del, Billeder, der

taler højt om

Kunstnerens

Smag og Kraft

og Stilsans. Men

da Billedkun-

sten er den ene-

ste Vej, ad hvil-

ken der kan

sættes et stak-

kels forgænge-

ligt Menneskes

skønne eller

sjælfulde eller

karakteristiske

\'dre et Min-

desmærke, fore-

kommer det ikke

ubilligt at for-

dre af Billedkunsten, at den blandt andre

Opgaver paatog sig denne, allentid man-

gelfuld Lighed enten skyldes mangelfuld

Form eller mangelfuld Opfattelse, eller en

skøn Forening af begge Dele.

Selv om de forskellige Retninger her paa

Charlottenborg tydeligt lader sig skelne, er

Overgangen mellem dem ikke skarpe. Dette

har sin naturlige Aarsag i, at de mest yder-

liggaaende Fænomener søger til den fri Ud-

stilling, baade de, der radikalt stryger alle

Aandsværdier af Kunsten som Find, og de,

der som Paul Christiansen fremtræder i dile-

tantisk Nøgenhed, ganske uden kunstnerisk

Form. Men tiltrods for, at Mellemformerne

er de hyppigste paa Charlottenborg, ser man

dog klare Eksempler paa, hvilken farlig Ind-

flydelse det artistiske Kunstsyn kan have
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for Løsningen

af Opgaver, der

i Følge deres

Væsen fordrer

en overvej en-

de humanistisk

Løsning. —
Med fuld Føje

indtager Knud

Larsens store

Altertavle til Jo-

hannes-Kirken i

Aarhus Midter-

pladsen paa Ud-

stillingen. Det

er et stort Ar-

bejde og et

smukt og al-

vorligt Arbejde,

godt og virk-

ningsfuldt kom-

poneret inden

for den ret van-
N. V. Dorph: Mand ug Kvinde.

skelige halvrunde Form. Dets Farve er mild

og sand, og det bløde, kunstige Lys er godt

benyttet til at fremhæve baade Stemningen

og det væsentlige i Kompositionen. I ma-

lerisk Henseende er dette et baade smukt

og fortræffeligt Billede, men det kan ikke

nægtes, at en Side af Opgaven er blevet

liggende til Dels uløst, fordi den ikke lader

sig løse ad Tidens malerisk-artistiske Vej.

Sikkert har Knud Larsen selv været klar

over, at historiske og Fantasi-Opgaver ikke

lader sig løse ad udelukkende malerisk Vej.

Naar han dette til Trods overvejende

har behandlet sit Billede ud fra et malerisk

Syn, saa skyldes det sagtens, at Fordrin-

gen til skikkelseskabende Fantasi er en

Fordring, vor Tid kun sjældent og yderst

beskedent fremfører. Men uden skikkelse-

skabende Fantasi lykkes det ikke at frem-

stille Apostle, overhovedet hverken historiske

Personer eller Ideer iklædt menneskelig Skik-

kelse.

Selvfølgelig

maa Kunstneren

have en Model

til sin Figur,

det maa i hvert

Fald de fleste

have. Men inden

Modellen væl-

ges, maa Skik-

kelsen have for-

met sig i Kunst-

nerens Fantasi.

Det kan jo dog

ikke gaa an, at

det bliver Sko-

mager Petersens

Ydre, der kom-

mer til at af-

gøre, hvorledes

Johannes-Evan-

gelisten kom-

mer til at se ud.

Naar Biblen

sammen med Traditionen har paavirket Kunst-

nerens Sind og skabt et indre Billede, saa

er det Tid for Skomager Petersen at træde

til - men man kan ikke begynde med Sko-

mager Petersen. Man bliver jo dog ikke Apo-

stel af at blive udmærket malet. Miraklernes

Tid i den Forstand er vist forbi.

I Fremstillingen af Jesus har Knud Lar-

sen et klarere indre Billede at bygge paa,

dels er i et moderne protestantisk Sind Jesus-

forestillingen anderledes levende end Fore-

stillingen om Apostlene, og dels er den

protestantiske Tradition om Jesusbilledet

mere uddybet end Traditionen om Apostle-

nes Ydre.

I Jesusfiguren er der da ogsaa ydet

noget smukt, hvorimod det ikke er lykke-

ses at rykke Apostlene ud over Modellernes

daglige Niveau, og de er saaledes kun ble-

vet det, de virkelig er, tolv tilfældige kø-

benhavnske Arbejdsløse. Men dette var jo

ikke Meningen.
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I Opgaver derimod, der er mere nære,

yder Knud Larsen sit betydeligste. Levende

og karakterfulde og elskværdige er de fleste

af hans Portræter, og i Billedet i Aar af

„Kunstnerens Familie" med de smukke,

unge Kvinder paa Stranden, har han tillige

gjort en baade i Farve og Linier overmaade

harmonisk og smuk Portrætkomposition.

Det er et Hverdagsemne, der har faaet et

Reliefs faste Holdning.

Paa beslægtet Maa-

de er det lykkedes Jo-

hannes Wilhjelm at

omforme eller over-

flytte Hverdagsfigurer

til helt statuariske

Fremtoninger, saa-

ledes den forreste

unge Kvinde i det

smukke Billede „Fi-

skerbaadene i Fare",

saaledes ogsaa den

unge Kvinde i Bil-

ledet „Ved Væven".

Det er, som om der

i Wilhjelms Billeder

i Aar lod sig ane en

typedannende Evne.

som er sjælden i

dansk Kunst.

Disse Evner, Evne

til Typeudformning og

Hverdagssituationer ud

Daglighvet, er ægte kunstneriske Evner, der

ligger paa Grænsen mellem det sjælelige og

det formelle, snart nærmere det ene, snart

nærmere det andet. Det var Evner, som

Fru Bertha Dorph i sit smukke Billede i

Forfjor „Besøget hos den unge Barselkone"

viste sig i saa rig Besiddelse af. Hendes

Billede i Aar „Bedstemoders Ord" er uden

Skygge af Tvivl lige saa godt malet og lige

saa smukt som Besøget. Naar det alligevel

ikke naar saa langt ind til Mennesker, er det,

fordi det her ikke er lykkedes Fru Dorph i

N. V. Dorph: Portræt af Borgmester J. Lyngbye

Evne til

over 02r

at

op

løfte

over

saa høj Grad at almindeliggøre Situationen.

Om Malerkunsten overhovedet formaar at løse

en Opgave som denne helt, er maaske

tvivlsomt. Pantomimisk, som den nu en Gang

er, lykkes letfattelige Situationer den bedst,

saadanne som Velkomsthilsenen til den lille

nye Verdensborger i Bertha Dorphs Billede i

Forfjor, som Afsked eller Død, i det hele

taget de enkleste, de elementæreste, mest

usammensatte Situa-

tioner, eller de, der

som historiske eller

bibelske er kendte

af alle. Hvad det er,

den smukke gamle

Dame i Fru Dorphs

Billede siger den unge

Kvinde, kan vi ikke

se, derfor gaar Bil-

ledet os noget forbi,

og dette er Synd for

alle dets gode Egen-

skabers Skyld.

Kun en Side af

sit Talent faar N. V.

Dorph i Aar rigtig

Lejlighed til helt at

udfolde, det er væ-

sentlig den gode og

kloge Portrætmaler

han er, som man har

Anledning til at glæde sig over i Aar. Por-

trætet af „Borgmester Lyngbye" er, selv med

Jerndorffske Portræter i Minde, et udmærket

Billede, der giver klar og fyldig Besked om

sin Model. Men er det helt praktisk at

male et Portræt i fri Luft? Skjuler ikke et

og andet af Ansigtets Karaktertræk sig i

det omgivende Lys' Blænden ? Og virker

det ikke fremmed at se Hudens Farve ned-

stemt, saa den, hvad Sandheden kræver,

viser sig mørk mod Himlen? Bliver ikke

dette en for dyrtkøbt Naturlighed paa den

indre Sandheds Bekostning? Og er det

ikke en anmassende artistisk Fordring? Na-
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turligvis vil Impressionisterne ikke mene

det — men mon ikke alligevel?

Ogsaa i den smukke decorative Paneau

„Mand og Kvinde" har Dorph valgt at lade

Figurerne staa delvis mørkt mod Baggrunden,

han frembringer derved noget dystert og

alvorligt og navnlig en dekorativ Silhuetvirk-

ning, der smukt fremhæver Kompositionens

fine Liniespil.

Der er et Bil-

lede paa Udstil-

lingen af en ung

Mand, Valdemar

Neiiendam, hvis

Arbejder i de

sidste Aar, i hvert

Fald i Kunstner-

kredse, har vakt

Opmærksomhed.

Med en velgøren-

de Vedholden,

der minder om

Zahrtmannsaare-

lange Leven med

og Leven i Leo-

nora Christinas

Jammersminde,

og med en lig-

nende tiltalende

Paastaaelighed,

der ofte er Bega-

velsens Tegn, er

Valdemar Neiien-
L. Tuxen : For Badet.

Afstanden mellem dette Billede og Zahrt-

manns Leonora Christina-Billeder skal maa-

les i Mile.

Men jo mere Neiiendam kan fuldkommen-

gøre sin Form
,

jo finere et Instrument vil

han besidde til at udtrykke, hvad han har

paa Hjærte, og jo mere modstandsdygtige vil

hans Billeder blive over for Tidens Gnaven.

Til den samme

Type af Kunst-

nere, de der ma-

ler hvad deres

Sind er fyldt af,

frem for hvad de-

res Øjne er fyldt

af, de hvis Frem-

bringelseslyst

sættes i Bevæ-

gelse af Fanta-

sien, hvis Ev-

ners Drivkraft er

deres Forhold til

Livet og Følelse

for Mennesker

og menneskelige

Forestillinger, til

denne samme Ty-

pe af Kunstnere

hører ogsaa Hans

Nikolaj Hansen.

Der er en Teg-

ning, eller er det

en Radering, af

dam Gang efter Gang og ved hver ny Op-

gave med større kunstnerisk Modenhed vendt

tilbage til Skildringen af Johannes Ewalds

vemodigt straalende, urolige og tragiske Liv.

Allerede i Billedet i Efteraaret af Ewald og

hans Værtinde var der en enkel Storhed i

Følelsen. Og i Billedet paa Udstillingen i

Aar „Islandske Studenter besøger Digteren

Johannes Ewald'", er der en ram, mandig

Bitterhed i Skildringen af de Besøgende og

en dyb, medfølende Vemod i Billedet af

Ewald. Det vilde være Uret at paastaa, at

Hans Nikolaj Hansen, en Illustration til Aare-

strups Digt „lUan har Sagn om Borgtape-

ter", der viser et Hjørne af en Herregaards-

sal med Gobeliner paa Væggene og med

et Bord, paa hvilket der brænder en Kande-

laber. Det er et nydeligt og fint stemt

Interieur, dygtigt og virkeligt. Men ser

man nøje til, opdager man, at en af de

vævede Riddere paa Gobelinen begynder

spøgelsesagtig stille at træde ud fra den

faste Væg, for paa egen Haand at be-

gynde sit natlige Liv. Der er noget i
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denne Tegning, der ligner Hans Nil<olaj Han-

sens Talent.

Hvor megen Virkelighed der end er i

hans Billeder, et lille Trin, og han er midt

inde i Eventyret. Det er vist upaaviseligt,

hvor det fine Tryk er sat, der saaledes flyt-

ter hans Billede „Skøjteløberne" fra Hver-

dagen over i Eventyret, men det er saa,

det er rykket bort fra Tid og Sted, er blevet

en Verden for sig, hvor ingen anden Tidsbe-

stemmelse gælder end „der var en Gang".

Det er ikke som hos Hans Nikolaj Hansen

Fantasiens Egne, der er Anchers egentlige

Domaine, ikke heller som hos Zahrtmann og

nu hos Valdemar Neiiendam historiske Skjæb-

ner som inspirerer ham. Det er ud af selve

Livet og Menneskene, at Ancher presser Poesi.

Man kan for saa vidt godt kalde Ancher

Naturalist, om end han ikke er det i den

Forstand, som King er det. Medens Ring

maler Sandheden, hele Sandheden og intet

andet end Sandheden, maler Ancher ogsaa

Hans Nikolaj Hansen: Skærsommcrnatsdrom.

Eller Billedet „Fredensborg" mod den Sandheden, hele Sandheden, men rigtignok

gamle Hofkrage og hendes Hund. Det er tillige en hel Del mere.

Fredensborg Slotshave, men det er ogsaa Tager man Anchers Billeder for sig i Er-

Eventyrets Have, der strækker sig helt op indringen, drager der forbi en som en Række

til Fantasiens Slot, hvor den dejlige Prin- af Monumenter over Livet, Statuefremstillin-

sesse har til Huse. ger af Mennesker og enkle Symboler. Der

Den Tid, Hans Nikolaj Hansen er fodt i, er det vidtspændende, stemningsvækkende

har staaet Arten af hans Evner imod, den ,, Blinde Kristian ved V'uggen", der er „Fi-

har anvist ham Bolig i Virkelighedens Gade, skerne spænder Redningsbælter paa" med

men naar som helst han uset har kunnet sin helt homeriske Stemning, der er det

det, har han listet sig ind i Fantasiens af- skønne Billede af Barnedaaben, der er „Den

lukkede Have, og de Frugter, han derfra Druknede", faamælt som Sagaerne, der er

har medbragt, er det værdifuldeste i hans Portrætet af Anna Ancher og mange, mange

Produktion. flere.

Ogsaa Anchers Plads i dansk Kunst er Tilfældig er Ancher i Aar ikke særligt rigt

og har altid været i Humanisternes Rækker. repræsenteret, alligevel føjer Udstillingen i
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Aar smukke Billeder til, hvad han alt har

gjort. I Portrætct af Locher, der er kompo-

neret med stort kunstnerisk Humeur, har

Ancher formet en Skikkelse, der huskes,

ikke heller Billedet af en gammel sortklædt

Kvinde vil glemmes, og i et Portrait af en

ung Kvinde med Baand om løse Krøller, synes

det, som om han har naaet videre i Skildring

af kvindelig Ungdom og Ynde end før i sin

Produktion.

Saaledes er da disse to Typer af Kunst-

nere, den artistiske og den humanistiske. —
Formens Kunstnere, der fortrinsvis søger Op-

gaver, hvor deres Øjnes og Hænders særlige

Evner kommer til deres Ret, deres fysiske

Formaaen foldes ud. Og Personlighedens

Kunstnere, for hvem Drivkraften er Men-

neskevæsen, Fantasi og Poesi.

Men som Aand og Sjæl ikke kan færdes

uden Legeme, kan et Kunstværk ikke be-

staa eller leve uden Form. Enhver Kunst-

ner maa til Kunsten svare den Skat, det

er at lære sit Haandværk, saa han for-

maar at give Værket Krop. Man give Kej-

seren det, som Kejserens er, og Gud det,

som Guds er.
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SAMFUNDET
Af Knud Hjortø.

LÆRERNE Jensen og Nielsen er ansatte

^ ved samme Skole og er meget gode

venner med fælles interesser. De er

radikale og misfornøjede med det be-

stående (undtagen med gagens regel-

mæssige stigning). Også folkekirken er

genstand for deres misfornøjelse, og i

religiøs henseende er de bibelkritikere.

Som religionslærere går de i kirke en

gang imellem for børnenes skj'ld, og i

skolen bander de kun i de timer,

hvor de ikke har religion, og selv om
de ikke ligefrem præker Bibel og Babel

i skolen, så forstår de ældre børn nok,

hvad deres mening er. Også præsten

ved godt, hvad han skal tro om dem,

men han hilser hofligt på dem og må
nærmest siges at holde gode miner med
dem; en gang om året inviterer han dem
til middag. Nielsen skriver i den lokale ven-

streavis og er talende stiller ved valgene,

han er den ivrigste politiker af de to. Hans

tale er det rene venstres, men han har patos

som en socialdemokrat, og med sit bleg-

gule ansigt og sorte skæg ligner han en

anarkist. Inden hans taler og artikler

kommer frem, diskuterer han dem gærne

med Jensen, der altid er enig med ham.

For øjeblikket sidder Nielsen i sit kon-

tor og udvikler for Jensen en artikel,

han har i sinde at skrive mod ministe-

riet.

Korrupsjonen hos samfundets ledende

mænd, siger Nielsen, blir værre og værre

;

det er enhver frisindet mands pligt at

slå til dem, når de viser deres begærlig-

hed altfor åbenlj'st. Det er en farlig sag

at la en mand komme til fadet i dette

land — —
Værsgod, siger nu fru Nielsen og åb-

ner døren.

For det er nu alligevel dær, at en

mand viser sin sande karakter. — Ja

værsgod, Jensen, lad os så gå ind og få

noget at spise. Nej, det er jo snart så-

dan, at der opstår ængstelse mellem ær-

lige folk, hver gang en ny mand er ble-

vet anbragt ved fadet, men jeg synes

dog, der er forskel; der er ganske vist

nogen, om hvem man i forvejen kunde

vide, at de ikke vilde genere sig — —
De må undskylde, siger fru Nielsen, at

lille Julius er med til bords.

Bevares, svarer Jensen; det er så na-

turligt; vor mindste sidder altid med ved

bordet.

De kan lige så godt straks vænne sig

til at sidde ved et bord, erklærer Niel-

sen, ellers lærer de det aldrig. — Nej

men som sagt, jeg ved dog ingen værre

end Warborg; man behøvede ikke at se

ham på ministertaburetten for at vide,

hvad stof han var af; han viste lige fra

første færd en ualmindelig ævne til at

trænge sig frem og en frækhed

Vent nu lidt, lille Julius, formaner fru-

en, og la de voksne få først.

Men Julius har allerede jaget en hånd

ned i et spejlæg, hun er nødt til at gi

ham det.

Det er så kært med den appetit, siger

Jeusen, vor den mindste er også en væl-

dig slughals, heldigvis.

Fyren er god nok, bekræfter faeren,

han skal nok komme frem i verden.

Lige fra det øjeblik, han trådte ind i det

offenlige liv, gjorde han sig bemærket

ved sine albuer og sine kæber, han for-

stod at komme til, han var i bevægelse,

han skaffede sig proteksjon, han var

ikke til at nære sig for; man blev nødt

til at stoppe ham noget i munden for at

få fred. Og han lavede det snart sådan,

at han kunde få omtrent, hvad han vilde
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ha; han blev kræsen, han skulde vælge

og vrage, hvad? Ja det ser godt ud, til

at begynde med — —
Ja du er sød, siger fru Nielsen, men

jeg synes godt, du kunde spise rugbrød

til, ligesom vi andre. Han er næsten

ikke til at stå for, tilføjer hun moder-

lykkelig til Jensen, når der er noget, han

gærne vil ha.

Han har sgu aldrig forsmået noget

middel, der kunde skaffe ham hans øn-

sker opfyldte — — Kan du ikke få

den dreng til at tie, man kan ikke høre,

hvad man selv siger. — En kiks? Ja

la du ham bare få kiks, det er sundere

end rugbrød.

Der slår også i „Sundhedslæren", si-

ger Jensen, at kiks og tvebakker er no-

get af det bedste for små børn.

Ja vist så; vi skal også ha en sund

dreng ud af ham, ikke, Julius? Og tænke

sig, at der var ikke en eneste, der for-

stod at stoppe sådan en fyr i farten,

gøre ende på karrieren, inden det udar-

tede! Kan du huske det tilfælde med
direktørposten; det var nær ikke bleven

ham; der var en anden, som havde løfte

om den og tilmed fortjente den, men
Warborg, han skulde jo nok være der

— — — Men se dog efter din dreng;

hvordan er det, han bær sig ad!

Julius har med behændighed svunget

sig op på bordet, hvor han erobrer et

stykke kold bøf fra Jensens tallerken.

Å, De skal såmænd ikke gøre und-

skyldninger, fru Nielsen, siger Jensen,

jeg er så vant til sådan noget hjemme
fra. Se så, lille Julius, nu deler vi to

det stykke, du får den ene halvdel, og

jeg den anden; er du så tilfreds?

Julius ser ikke helt tilfreds ud, men
begynder dog at gnave på sin halvdel.

Du er en uartig dreng, siger faeren

strængt, synes du ikke?

Nej det synes Julius slet ikke; han

ser op med brunt fedt på kinderne og

smiler.

Han lar sig ikke forknytte, den fyr,

siger Nielsen. Jeg vil nu også hellere

ha dem en smule uartige end altfor føje-

lige; det vidner om karakter, og det

skal der til i vore tider; at stå i en

krog med tingren i munden og være ar-

tig, det får man sgu ikke noget for.

Efterhånden som han er blevet ældre,

er han naturligvis blevet værre, War-

borg, det kunde man jo vente, og som
minister allerværst — mon det undrer

nogen ? Hvorfor skulde han fornægte

sin natur, når det betaler sig bedre ikke

at gøre det?

Nej selvfølgelig, indrømmer Jensen.

Så så, lille Julius, er du allerede færdig

med dit stykke? Ja ja, nu skal du få

en lille bid til — jo vist så, fru Niel-

sen, hvad gør det?

Han skær et stykke af til Julius, og

skynder sig at spise resten selv. Men
Julius har opdaget den manøvre, han

smider sig ned paa gulvet og hyler pro-

test.

Ja se, han er vant til at spise af tal-

lerken sammen med mig, forklarer Niel-

sen, det er det, der gør det, og nu er du

kommet til at sidde på min plads, så

mener han, det må tilkomme dig at dele

med ham, det er jo meget fornuftigt.

Men hvis du ikke holder op, dreng, så

får du smæk.

Nej, skriger Julius, jeg vil ikke ha

smæk, jeg vil ha kiks med smør på.

Ja ti så stille, så skal faer smøre en

kiks til dig.

Julius kommer på plads igen og får

sin kiks. Til gengæld vil han gi Jen-

sen sin tallerken med resterne af bøffen.

Jo vist så, fru Nielsen, siger Jensen

ivrig, jeg lader, som jeg tar imod det —
Ja han mener det jo så godt, forsik-

rer fru Nielsen.
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Tak, lille Julius, du er rigtignok god

— — Jensen stiller tallerkenen hen på

den anden ende af bordet.

Og hvad skal man så sige, fortsætter

Nielsen, om hans forræderi mod etats-

råd Benneke i anledning af Den store

sjællandske Bank? Først får han Ben-

nel;e til at opgive at søge direktørposten,

og bag efter lar han sig „mod sin vilje"

påtvinge samme stilling selv, mens han

spiser Benneke af med sine egne rester

som meddirektør ved Den kongelige

Handelsbank. Hvis det ikke var, at

han skulde være med alle steder, så var

han jo aldrig kommet ind i ministeriet,

men det må sgu ikke være appetitligt at

sidde sammen med ham dær.

Å, De skal virkelig ikke gå ud og

tørre det op, fru Nielsen, siger Jensen,

nej, la vær med det! Ok jeg er så vant

til det hjemme fra, det er den slags na-

turlige ting, man let vænner sig til. Havde

jeg været ungkarl — —
Ja man blir jo hærdet, når man får

børn, indrømmer Nielsen, skønt det var

lige groft nok, Julius. Havde man væ-

ret ungkarl, som Jensen siger, så havde

man tabt appetiten, men alting blir en

vane her i verden; det kan ikke altsam-

men gå så pillent til. Nej men jeg vil

nu sige min mening rent ud, det kom-

mer i bladet i morgen, og jeg er ikke

bange for at stå ved mine ord ; mig kan

han alligevel ikke gøre noget. Jeg me-

ner, at han er en mand, samfundet ikke

bør tåle — —
Jensen nikker.

Han har kun een gang været mis-

tænkt for uegennytte — husker du det?

Han afslog det udmærkede tilbud om at

blive direktør for Godsejerbanken. Der

var ingen, der kunde forstå det, og

hans egne blade benyttede straks lejlig-

heden til at få sagt, at Warborg var

ikke den mand, der lod sig købe, han

var for god en demokrat, til at han vilde

gøre sig afhængig af et overklasseparti.

Nej han var ædel, han lod seks tusende

om året gå fra sig. Men et halvt år

senere kom forklaringen, han havde alle-

rede den gang vejret den anden post på

ti tusende, som han så nødigt lod sig

påtvinge. — — Men det er dog for

galt, han skal spytte maden ud!

Lille Julius har fået et stykke frika-

delle i munden, men spytter det ud igen,

da han ser sin faer ta laks på sit smør-

rebrød. De måtte le ad det alle tre.

Ja det må jeg sgu sige, det forbløffer

mig, indrømmer Nielsen. Havde det ikke

været så genialt, så skulde han jo egen-

lig haft prj^gl. Tænk, drengen har smagt

laks en eneste gang for en måned si-

den, men han kan endnu huske, at det

smager bedre end frikadelle — hvad!

Ja han er storartet. Jeg har set mange

lignende træk af ham, men dette her

overgår sgu alting. Du skal ha et stykke

med laks, min dreng. Sådanne ævner

må belønnes. Jeg mener også, det ud-

vikler ævnerne, at han ser praktisk ud-

bytte af dem. Men jeg vil nok ind-

rømme, hvis man ikke netop sad og så

på det, så vilde man sige: Sikken en

uartig dreng. Jeg talte en gang med en

rigsdagsmand, og han sae til mig: De

kender ikke Warborg, det er sagen;

hvis De kendte ham personlig, vilde De

bedømme ham anderledes. — Nej jeg

kender ham ikke, sae jeg, og det er jeg

glad for, det kan godt være, han har

personlige fortrin, der får een til at se

mildere på mange ting, men så er det

jo netop godt, at jeg ikke har været

under påvirkning af disse personlige for-

trin. Det er sj^stemet, jeg vil til livs.

Netop, siger Jensen, først systemet, så

manden.

Og ikke alene ham ; men også dem,

der forsvarer ham; de er ikke bedre.
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Men jeg vil også vække de ligegyldige

til opposisjon, alle dem, Jensen, der ser

på ham og morer sig og synes det er

egenlig godt gjort, skønt de dog ikke

vilde være bekendt at gøre det selv —
de skikkelige folk, Jensen, der mangler

ævnen til at protestere, og derved kom-

me til at se ud, som om de billiger s}^-

stemet, forsvarer det — —
De lunkne naturer, siger Jensen, de

passive, elskværdige mennesker — —
Ja de er lige så stor en samfundsfare

som hans hjælpere. Uden at de aner

det, har de en skønne dag lagt ryg og

skuldre til, for at en Warborg kan

kravle til værs, og så har det aldrig

været deres tanke, at de skulde bruges

til det Så dær gik de femog tredve

øre!

Inden nogen aner det, har Julius ved

at ta sin moer om halsen, svunget sig

op på bordet og fået fat i hængelampen,

hvor han begynder at gå til tops. Jen-

sen og fruen får tag i ham på samme
tid, Jensen haler, fruen styrer, og Niel-

sen fjærner forsigtig resterne af lampe-

glasset.

Han er jo lidt uopdragen, siger Niel-

sen beklagende, det kan ikke nytte at

ville skjule det, men han er en rask

dreng, det er det gode ved ham, og han

er sgu ikke til at stå for med sine

mange påfund. Min kone og jeg er for-

resten meget enige om, at vi føjer ham
lidt for meget, men man skal heller ikke

ta initiativet fra sådan en fyr, det er nu

min mening. Nå, når vi nu en dag får

Warborg væltet, så skal vi se, hvor

mange ben han endnu kan hugge sig

— Sæt drengen ned, du ser jo, han kan

ikke spise mere. — Jeg skal love for, at

han kommer til at falde hårdt, men jeg

er sikker på, at han vil være behændig

nok til at — Hør, er det menin-

gen, han skal ha hele dugen med sig?

Nej men han vilde jo ha et par styk-

ker sukker, forklarer fru Nielsen, og han

kunde ikke nå skålen.

Skålen ligger i stumper på gulvet; Ju-

lius greb efter den, da han blev sat ned,

men han havde alligevel hugget sig to

stykker sukker i farten.

Der blir noget at tampe på, når vi en

gang får ham over i skolen, bemærker

Jensen — hvis man ikke som god de-

mokrat var modstander af pryglesystemet.

Men det er man heldigvis, siger Nielsen,

oghan skal aldrig opleve den dag, dajeg for-

søgerat kue hans karakteranlæg ved prygl.

Hør min dreng, har du egenlig godt

af alt del sukker? — Ja ja, du behøver

ikke at skrige; jeg skal nok la dig be-

holde det, du har jo ærligt fortjent det.

Jeg ved ikke, om du så hans behændig-

hed til at snuppe det, idet han blev sat

ned? Sikkert øje og hurtig hånd — det

er det, det kommer an på i den verden,

vi lever i. Skal vi ta en rom i teen?

Og så skal jeg ind og skrive min artik-

kel, nu er jeg oplagt, jeg har den

færdig i hodet. Ved du hvad, Jensen,

jeg venter mig nu en del af den dreng.

Det kan jeg godt forstå. Skål, Niel-

sen, skål fru Nielsen.

Jo jeg gør. Jeg håber, der skal blive

en rigtig politiker af ham; jeg selv er

jo kun en dilettant, men han skal blive,

hvad jeg en gang har drømt om. Han
ligner mig sådan, som jeg var som
dreng, men han skal ikke tvinges til no-

get, han ikke har lyst til — nej det skal

han ikke. Jeg vil selv lægge grunden

hos ham, og så skal vi se . Frem-

tidens politik, den rene radikalisme, har

brug for dygtige mænd; lad os håbe, at

knægten dær blir en af dem. Skål, Jensen.

-x:^0<:-
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Samtidig med, at den faste Jord trak sig ud til en Spids — dér hvor nu Stillehavet findes —
bristede Jordskorpen paa den modsatte Side, hvor det atlantiske Oceans Kystlinjer endnu viser den Linje,

efter hvilken Bristningen fandt Sted.

VOR NABO I VERDENSRUMMET
ET BLAD AF DKNS UDVIKLIXGSHISTORIK

Af Otto Asmussen.

BETRAGTER man ved Fuldmaanetider Maanen

med blotte Øjne, synes dens Overflade at

bestaa af storrc og mindre lyse og mørke

Pletter. Anvender man imidlertid en end-

ogsaa kun ganske ringe forstørrende Kikkert,

vil man straks opdage, at Overfladens Struk-

tur ikke er saa enkel endda. Anvendes en

noget større Kikkert, vil man se, at de

lysere Dele fortrinsvis er vidtforgrenede Højde-

partier, medens de mørke Pletter er ud-

strakte Lavsletter, navnlig talrigt forekom-

mende paa den nordlige Halvkugle. Et mere

indgaaende Studium af Maaneoverfladen viser

først rigtigt den rige Mængde af Formationer.

Disse kunne i Hovedtrækkene deles i følgende

Grupper : de store Lavsletter („Havene"), Vold-

sletter, Bjergkæder, Ringbjerge, Kratere og Spal-

ter. Lavsletterne kunne atter deles i mørke og

lyse; det er de første, der giver Maanen det

plettede Udseende og danner de forskellige

Figurer, som Fantasi og Overtro til alle

Tider har villet se.

Maanen tilbagekaster ikke alt det Lys,

den faar fra Solen, saalidt som noget belyst

Legeme gør det. En Del af Lyset opsuges

og tilbageholdes, og de mørke Pletter paa

dens Overflade er Egne, der opsuger mere

Lys end de omkringliggende. Efter nogle Maa-

linger af .\merikaneren Professor W. Pickering

ere de lyseste Egne af Maaneoverfladen 1 60

—

170 Gange klarere end de mørke. N'aar Talen

er om det Lys, Maanen udsender (eller ret-

test tilbagekaster), skal her indskydes den

Bemærkning, at det saakaldte „askefarvede

Lys", hvormed Maanen lyser kort før og

efter Nymaane, ikke skyldes den af Solen

belyste Maaneskive, men derimod Jordens

Lys („Jordskin"). Dette er jo for saa vidt

ogsaa Sollys, men „det askefarvede Lys" er

altsaa to Gange tilbagekastet. Heller ikke

det røde Lys, der undertiden ses udbredt

over Maaneoverfladen under totale Maanefor-

mørkelser, er direkte tilbagekastet Sollys.

Ogsaa dette hidrører fra Jorden, hvis At-

mosfæres laveste, stærkt vanddampfyldte Lag

belyses af den bagved værende Sol. De

forskellige fine Farveschatteringer, der kan

iagttages ved Fuldmaanetider, hører derimod

Maanens egen Overflade til.

Da Maanelyset er tilbagekastet Sollys,
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viser Maanespektret heller ingen Afvigelse fra

Solspektret, og de Fraunhoferske Linjer har

samme Beliggenhed i det spektrale Farve-

baand, hvad enten vi retter vort Spektroskop

mod Maanen eller mod Solen. Uet eneste posi-

tive Resultat af en spektroskopisk Undersøgelse

er, at der ikke som ved Planeterne optræder

Absorptionsbaand, hvis Tilstedeværelse vilde

tyde paa en Atmosfære. Noget absolut afgørende

herom kan dog ikke siges; ganske vist be-

tragtes det i al Almindelighed som et Bevis

paa Manglen af Luft, al man ved Solfor-

mørkelser ser Maaneranden skarpt begrændset,

al Skyggerne paa Maanens Overflade overalt

er dybsorte, al der intet Dæmringslys kan

ses, men at kun de Steder, der direkte

træffes af Sollyset, kan iagttages, at der

henimod Maaneranden ikke finder anden P'or-

tegning Sted end den, der skyldes den per-

spektiviske Forkortning, al en Stjernes Lys

slukkes brat i det Øjeblik, Maanens Rand

dækker den, og al der ikke forekommer

Skyer paa Maanen. Imidlertid kan dette dog

ikke ret vel tages som noget afgørende Be-

vis for andet, end at Maanens Atmosfære

maa være ganske overordentlig tynd. Som

Støtte for den Anskuelse, at Maanen besid-

der en omend tynd Atmosfære, tjener de

Iagttagelser, enkelte Maaneforskere har gjort

med Hensyn til Maaneskyggernes mere eller

mindre intensive sorte Farve. Navnlig hen-

imod Randene har det til Tider vist sig, at

Skyggerne ikke ere saa sorte og skarpe, som

det i Reglen er Tilfældet; det indre af en-

kelte, især af de større, Ringbjerge har ved

visse Lejligheder vist sig noget udvisket,

ligesom dækket af et gennemsigtigt Slør, og

den Skygge, Bjerget har kastet paa det ind-

vendige af Ringvolden, af en graalig Farve.

Forskellige Forskere mener endog at have

iagttaget Dæmringsfænomener ved de spidse

Maanehorn. Her maa man imidlertid huske paa,

at det før omtalte askefarvede Lys spiller en

vis Rolle, som dog alligevel ikke heil kan

forklare det paagældende Fænomen. Heller

ikke paa direkte Iagttagelser af Taage og

Sk^'er paa Maanen har det manglet. Alle-

rede for adskillige Aar siden meddelte den

erfarne franske, nu afdøde Maaneforsker

Gaudibert, at han paa enkelte Steder af

Maaneoverfladen havde iagttaget Fænomener,

der kun kunde sammenlignes med Dampud-

strømninger fra Vulkaner. I 1901 offent-

liggjorde A. Charbonneaux nogle Iagttagelser,

der gik i samme Retning.

Hvorledes tænker man sig nu Maanens

Udviklingshistorie ?

Om denne hersker der vedvarende delte

Meninger, men hvor forskellige alle disse

Hypotheser end er, er den Forudsætning

dog fælles for dem alle, at ikke alene be-

staar Maanen af de samme Grundstoffer

som Jorden, men de forekommer ogsaa i

omtrentlig samme Forhold, i hvilke de er

tilstede i Jordens faste Bestanddele. Det

behøver jo ingen yderligere Forklaring, at

de samme Grundstoffer, saa snart de kan

virke paa hinanden under de samme Betin-

gelser — især hvad Temperatur og Tryk

angaar — forholder sig paa ganske samme

Maade og indgaar de samme Forbindelser,

hvad enten de findes paa Jorden eller paa

Maanen. Naar altsaa Maanen bestaar af de

samme Grundstoffer som Jorden, og det kan

betragtes som givet, at den i det store og

hele har gennemgaaet den samme Udvikling

som tor Planet, da er det ogsaa indlysende,

at VI for at forklare mange Foreteelser paa

Maanen vil kunne hente Oplysning fra de

geologiske Omvæltninger, som har dannet

lignende Formationer her paa Jorden. Og

her vil navnlig den vulkanske ^'irkning

komme i Betragtning.

Madler — en af de første Astronomer,

der gjorde Selenografien til en Videnskab —
søgte at forklare alle Maanedannelser som

fremkomne ved Gaseruptioner. Først dan-

nedes da Ringbjergene og Voldsletterne og
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senere, eftersom Spændingen paa Overfladen

aftog, Kraterne og Rillerne.

Ogsaa Nasmyth og Carpenter — frem-

ragende engelske Selenologer — heldede til

de fleste Maaneformationers vulkanske Op-

rindelse og var saa-

ledes af den Anskuelse,

at de Lysaarer, der ud-

straaler fra enkelte af

de store Ringbjerge

(Tycho, Kopernikus,

Keppler o. a.), er frem-

komne ved Spræng-

ning af Maaneoverfla-

den ved et inde fra paa

Udstraalingspunktet

udøvet vulkansk Tryk.

og henviser til, at en

ved et Tryk indvendig

fra sprængt Glaskugle

vil frembyde de samme

straaleformige Figurer

som paa Maaneoverfladen. Af de ved Spræng-

ningen af denne fremkomne Spalter skulde

Lava være trængt ud og have dannet de

omhandlede Lysaarer.

De bekendte franske Maaneforskere Loewy

og Puiseux (begge ved Pariserobservatoriet,

Loewy som Direktør indtil sin Død for faa

Maaneder siden) har som Resultat af deres

aarelange Arbejder opstillet følgende Theori

:

De talrige Rynker og Furer i Maaneover-

fladen antages dels at være Folder stam-

mende fra de Tider, da den faste Skorpe

dannede sig og trak sig sammen, dels jord-

skælvagtige Forskydninger af Maaneover-

fladen. Havene og de store Voldsletter er

Niveausænkninger, fremkaldte ved de under-

liggende Lags Sammenstyrtning, medens

Centralkeglerne er af vulkansk Oprindelse.

Rillerne er Spalter i Overfladen, fremkaldte

ved vulkanske Bristninger af denne; Lys-

aarerne lavafyldte Riller. De Lysaarer, der

udstraaler fra de store Ringbjerge (Tycho,

Kopernikus, Keppler o. fl.), er derimod væl-

Anstark og Herodotrillen.

W. H. Pickerins fot.
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dige Mængder af vulkansk Aske, der af

Luftstrømninger er ført bort fra det paa-

gældende Ringbjerg, ofte som fra Tycho til

meget lange Afstande. De omkring Kra-

terne liggende lysende Ringe („Lysgaarde")

ere ligeledes aflejret

Aske fra tidligere Ud-

brud. For de nævnte

LysaarersVedkommen-

de er der dog fra an-

den Side (f. Eks. af

Prof. Franz i Breslau)

gjort gældende, at de

vel skyldes Udslyng-

ninger fra de paa-

gældende Ringbjerge,

men ikke af Aske,

derimod af et krystal-

liserende Fluidum, som

paa Grund af den ringe

Tyngde paa Maanen er

ført meget langt bort

fra Krateret. Krystallerne vil, da der ikke paa

Maanen kan forekomme de med en vis Tæt-

hed af Atmosfæren forbundne Forvitringsfæno-

mener, holde sig som Krystaller, og skinne med

intensiv hvid Farve, eftersom de vil bryde

alle Spekrets Farver i lige stærk Grad,

hvorved Lyset paa stor Afstand vi! ses

hvidt. Loewy og Puiseux adskiller Maanens

Udvikling i fem Perioder, idet de tager deres

Udgangspunkt fra den fuldstændig flydende

Tilstand. Første Periode (Slakkedannelsen)

:

De enkelte Slakker forener sig, sønderdeles

atter og forenes endelig fuldstændig og dan-

ner Overgangen til den anden Periode (Dan-

nelsen af en fast Skorpe). Den udstrøm-

mende Lava ophobede sig paa bestemte

Steder, medens Overfladen ved Tryk indefra

dannede ophøjede Steder (Bjergkæderne), fra

hvilke Lavaen under et fortsat Tryk strøm-

mede ud over den omliggende Egn, der

efterhaanden omdannedes til en stor jævn

Flade uden Forhøjninger. Tredje Periode

(Dannelsen af de store Ringbjerge) : Efter ar
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Skorpen var blevet fastere, blev den ogsaa

mere modstandsdygtig imod Tryk indefra,

og dette sidste var da kun istand til at

hæve mindre Dele af Maaneoverfladen. I

Ringbjergene ser vi det egentlige Urfjeld paa

højeste Bjerge, hvor Luften er saa tynd, at

Sneen til Trods for, at Solstraalerne, f. Eks.

i Ækvatoregnene, falder lodret, dog aldrig

smælter. Solvarmen er paa disse Højder

uformindsket (en Erfaring, der kan gøres ved

Maanen. Fjerde Periode (Dannelsen af de Ballonopstigninger til tilsvarende Højder over

store „Have") : Jo mindre Trykket indefra

blev, i des højere Grad forøgedes Sænk-

ningernes Talrighed, idet Overfladeskorpen

nu blev uden den Støtte, som det indefra

kommende Tryk udøvede. Feiule Periode

(De temporære Udbrud) : Udbruddene gik

for sig, naar den vulkanske Kraft var større

end den faste Skorpes Modstandsevne. Denne

vulkanske Virksomhed paa enkelte Steder af

Maaneoverlladen er rimeligvis Aarsagen til

de forskelligt nuancerede Farvetoninger af

selve Maanebunden, samt Pletterne og Stri-

berne o. 1.

Naar den vulkanske Virksomhed efter-

haanden er hørt op, har en væsentlig Med-

virkning hertil været det ved den 14 Dages

lange Maanenat fremkaldte hurtige Varme-

tab, om end det jo selvfølgelig ikke dermed

er afgjort, at Vulkanernes Virksomhed paa

Maanen ganske er indstillet.

Den i det foregaaende ganske kortelig

skitserede Theori har paa Grund af den

store Autoritet, de to nævnte Astronomer

paa dette specielle Omraade sidder inde med,

ikke alene en Sandsynlighed for sig, men

ogsaa — naar det i det hele taget hypote-

tiske, der nødvendigvis maa hæfte ved et

Emne af denne Beskaffenhed, tages i Be-

tragtning — en Værdi, hvis videnskabelige

Betydning ikke kan underkendes.

imidlertid er der i de seneste Aar, bl. a.

af Tyskeren Philip Fauth i Landstuhl, frem-

sat den Hypotese, at Maanen ikke er en

øde 5/t');ørken, men en Isøiken, hvor evig

Is og Sne er det eneste, der frembyder sig

for vore Bhkke, ialtfald for den mod Jor-

den vendte Halvdels Vedkommende. Denne

Hypotese støtter sig paa en Sammenligning

med Sneregionerne paa Toppen af Jordens

Jordoverfladen), og denne Solens Straale-

varme frembringer i Huden en meget smertelig,

sviende Fornemmelse, men er dog ganske

uden Indvirkning paa Sneen i disse Højder.

Gaar man i Tanken el Skridt videre, og

tænker man sig at have naaet den — natur-

ligvis i Virkeligheden ganske ubestemmelige

— Grænse for Jordens Atmosfære, vil man

dér være udsat for en Straalevarme, som

absolut intet beskyttende Luftlag afdæmper,

samtidig med, at man til alle Sider er om-

givet af Verdensrummets frygtelige Kulde.

Pea Maanen findes, som allerede nævnt,

ingen Atmosfære, i altfald kun i en meget

ringe Grad og af en meget ringe Tæthed,

og dertil kun paa Bunden af de dybere

Ringbjerge. Maanen er altsaa ikke omgivet

af et Luftlag, der som Jordens kan skærme

mod den ellers uudholdelige Straalevarme,

som modtages fra Solen , og tilbageholde

noget af den Varme, der ellers straks vil

tilbagekastes. Fauth mener derved at kunne

gaa ud fra, at Maanens Overflade — blot i

endnu højere Grad — deler Skæbne med

Jordens højeste Bjergtoppe, med andre Ord,

at Maanens Overflade er bundfrossen og

dækket af Sne.

Hvormeget eller hvorlidt der kan tillægges

den her nævnte Hypotese , skal ikke her

gøres til Genstand for en nærmere Drøftelse.

Den har i hvert Fald eet svagt Punkt, paa

hvilket Fauth ikke ser sig istand til at føre

noget afgørende Bevis, det nemlig, at den

Indvending saa at sige af sig selv melder

sig, at der, naar der ikke findes Vand paa

Maanen, heller ikke vil kunne tænkes Is.

Fauth imødegaar denne Indvending udfra

den Betragtning, at Vand og Is stoflig set

vel er det samme, men at Vandet, naar dets
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Straalesystemet omkring Tycho. Faa Dage efter Fuldmaane. Loewy & Puiseux fot.

draabeflydende Tilstand er umuliggjort ved

en Forskydning af Grænserne mellem Tem-

peraturerne for dets Kogning og dets Frys-

ning, dog alligevel kan forekomme i en af

de andre Aggregattilstande (nemlig enten i

fast Form som Is eller i Gasfoim som

Vanddampe). Men naar Fauth som Støtte

for denne Paastand, som han ikke i sin

Bog underbygger med de fornødne Bevis-

ligheder, drager Sammenligninger med jor-
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diske Forhold, og fremfor alt tager Hagel-

nedbøren til Indtægt for sin Hypotese, idet han

betragter Haglene som værende af kosmisk

Oprindelse, synes der at være al god Grund

til at stille sig lidt skeptisk overfor hans

Istheori. — — —
Den almindeligt gældende Opfattelse er jo

den, at Maanen er en udbrændt Vulkan, en

øde Ørken uden Luft og Vand. Hvorfra

skulde da Forandringerne komme? Det, at

man ikke længere i iøjnefaldende Grad sporer

noget til den vulkanske Virksomhed, er jo

imidlertid ikke Bevis for andet, end at den

er under den Grænse, indenfor hvilken Virk-

ningen kan iagttages her fra Jorden. For

det første vil Paavisningen af Smaaforan-

dringer forudsætte et ganske overordentlig

nøje Kendskab til den paagældende Maaneegn

hos den vedkommende Iagttager, og selv

dette forudsat maa for det andet Omvælt-

ningen være af saa enormt Omfang, at

Tanken vanskelig kan gøre sig fortrolig der-

med. Selv det største her paa Jorden fore-

kommende Bjergskred — der jo ingenlunde

behøver at have vulkanske Kræfter til Op-

rindelse — vil selv med de bedste optiske

Hjælpemidler ikke kunne ses i Maanens Af-

stand, og selv vulkanske Udbrud som det

paa den javanesiske Krakatoa i 1883,

ved hvilket Krakatoas og de omliggende Øers

Udseende fuldstændig forandredes, vilde næppe

kunne iagttages paa Maanen. Samtlige de

Forandringer paa Maanen, om hvilke der

fra Tid til anden er bragt Bud, saaledes

ved Linné (Julius Schmidt 1866) og Hyginus

(Klein 1878) o. a. St., bør derfor formentlig

Selenografien som Specialstudium, hører i

forreste Række den før nævnte am.erikanske

Professor William Pickering, hvis Arbejder

paa dette Omraade for en meget stor Del

har været banebrydende. Han har ikke

alene gjort Maanestudiet til sit specielle Fag,

men han har endogsaa begrændset sine Un-

dersøgelser til kun at omfatte enkelte Egne

af Maaneoverfladen.

Han begyndte sine Maanestudier under et

Ophold i Mandeville paa Jamaica under de

i klimatologisk Henseende yderst gunstige

Omstændigheder, som Øens Beliggenhed frem-

byder, og han fortsatte Studiet, da han som

fungerende Direktør arbejdede paa Harvard-

observatoriets Filialstation i Arequipa.

I den rene og klare Luft i disse peruanske

Bjergegne — 2500 Meter over Havfladen —
viste Maanen sig med 714 Ganges Forstør-

relse saaledes, som den vilde se ud med

blotte Øjne i en Afstand af ca. 1600 Kilo-

meter. Det mindste, synlige Objekt havde

under disse Omstændigheder et Gennemsnit

af ca. 200 Meter. Dette vil med andre Ord

sige, at Bygningsværker som Christiansborg

Slot eller Københavns Raadhus vilde vise sig

som smaa Punkter, og selv en Bro som

Dronning Louise-Broen vilde — ved lav Sol-

stand — vise sig ved den smalle Skygge,

den kaster. Pickering maalte flere Kratere,

hvis Gennemsnit var ca. 900 Meter, men

hvis Højde kun androg 50—60 Meter. Det

fremgaar heraf, at enkeltstaaende Bygninger

ikke vil kunne ses paa Maanen, men der-

imod nok sammenbyggede Huskomplekser.

Som bekendt har man imidlertid indtil nu

tilskrives Mangler ved de Kort, med hvilke ikke fundet Spor af menneskeligt eller men-

en Sammenligning i de foreliggende Tilfælde

er foretaget, og ikke reelle Nydannelser.

Saadanne vil nemlig, om de skulde kunne

iagttages her fra Jorden, have været af saa

enorme Omfang, at man i Betragtning af

Maanens Størrelsesforhold kun vanskelig kan

acceptere en saadan Forklaring. — —
Til de Astronomer, der nutildags dyrker

neskeligt lignende Værk paa Maanen, og det

er vel overhovedet et stort Spørgsmaal —
som man ikke behøver at være nogen stor

Profet for at besvare benægtende — , om
organisk Liv i Jet hele taget har faaet Tid

til at udvikle sig til fornuftbegavede Væseners

Højde. — —
Det store Ringbjerg Plato, der er beliggende

498



Vor Nabo i Verdensrummet

i>j>i;ri;k;edcn Apenninerne.

Det store Ringbjerg forneden tiihojre er Archimedcs. Det mindre til-

venstre er Autolycus. W. H. Pickering fot.

i Udkanten af Mare Imbrium paa den nord-

ostlige Del af Maaneoverfladen, udmærker

sig sammen med

Archimcdes og

enkelte andre

frem for de øv-

rige Ringbjerge

ved ikke at have

noget Central-

bjerg. Inderfla-

den er ved lav

Forstørrelse

ganske plan; ved

stærk Forstør-

relse ser man

derimod, at den

er tæt oversaaet

med en Mæng-

de ganske smaa

Kratere, og den frembyder endvidere den

Ejendommelighed, hvad der særlig kommer

frem ved lav Solstand, at den er betydelig

mere hvælvet end den øvrige Maaneoverflade.

'^''^' ^'"

\
.--^ I^* '^\.

ckermg [^> > é^'SfK*-^
skal denne

Egn endnu

befinde sig

under Ind-

flydelse af

vulkansk

Virksom-

hed, i for-

holdsvis

højere

Grad end

en lige saa

stor Del af

Jordover-

fladen.

Som alle-

rede nævnt,

Forandringer med Hensyn til Farve. Naar

Solen staar op over Platos Ringvold og be-

lyser det ind-

vendige af det

udstrakte Ring-

bjerg, er den

vestlige Del

blaalig farvet,

medens derimod

ved Solnedgang

den østlige Del

har denne Far-

ve. Imellem dis-

se Tidspunkter,

naar altsaa So-

len staar højest

paa Himlen over

Platos Horisont,

kommer der en

Bjergrig Egn paa den sydlige .Maanelialvkugle.

Efter et Fotografi taget paa Univcrsitctsobservatoriet i Kbhvn.

er Platos Indre mærkbart hævet i Sammen-

ligning med den omgivende Maaneoverflade,

og Inderfladen er underkastet ret betydelige

gullig Farvetone frem, ligesom hidrørende fra

fine Dampe. Dette „Slør" hidrører efter Picke-

rings Mening fra en ganske vist kun ringe

Mængde Fugtighed i Platos „Jordbund",

hvilken

Fugtighed

dog synes

tilstrække-

lig til un-

der Paa-

virkning af

Solvarmen

at kunne

fortættes

til fine

Dampe.

Herodotril-

len — eller

som Picke-

ring efter

Opdageren

kalder den:

Schroeters

Dal — udgaar fra Ringbjerget Herodot og

horer til de mærkeligste Formationer paa

Maanen. Tæt ved Herodot ligger Ringbjerget
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Aristark, det stærkest lysende Bjerg paa at Pickering ikke har bemærket denne grønne

Maanen. Saasnart Solen er kommen tilstrække- F'arve, eller i alt Fald ikke omtaler den,

li<'- højt op over denne Egn, lyser Aristark som den allerede findes nævnt hos Gruit-

med en næsten fosforescerende Glans, som huisen (1824).

straks fanger Øjet, naar man i Kikkert be- De interessanteste Iagttagelser har Picke-

tragter Maanen. Man har tidligere søgt at give ring dog gjort ved Erathoslenes, et stort

en Forklaring paa denne stærke Glands, som Ringbjærg, der afslutter den lange Bjergkæde,

ikke overtræffes af noget andet Maanebjergs. der kaldes Apemiincnie. Bjerget er noget

Man mente, at Aristarks Indre havde Form over 8 Mil i Gennemsnit og meget dybt,

som et Hulspejl, der opfangede og tilbage-

kastede Solstraalerne. Denne Forklaring er

imidlertid ikke længere helt fyldestgørende,

thi Egnen omkring Bjerget lyser med en

medens Kingvolden kun hæver sig ca. 1000

Meter over Maaneoverfladen. Saavel indenfor

Ringvolden som i Bjergets nærmeste Omegn

har han opdaget talrige fine Linjer, der

næsten ligesaa intensiv Glans som Bjerget baade med Hensyn til deres Udseende og

selv. Der maa altsaa være en fysisk Ejen- indbyrdes Stilling have en slaaende Lighed

dommelighed tilstede, som bevirker, at denne med Marskavalernc . De forsvinde ca. en Uge

Maaneegn tilbagekaster Lyset saa stærkt. efter Solopgang over Erathostenes, og deres

Ifølge Pickering ere de lyse Striber og Udseende veksler fra Dag til Dag. Pickering

Pletter, som ved tiltagende Solhøjde bliver mener, at disse Fænomener, hvis Lige ikke

synlige i Egnen mellem de to nævnte Ring- er iagttaget andetsteds paa Maanen, skyldes

bjerge, dampformige Udstraalinger (Skyer af Tilstedeværelsen af Vegetation. „V'and kan".

Vanddampe eller Iskrystaller), der udslynges siger han, „ikke e.xistere i fri Tilstand ved et

fra Egnens endnu i Virksomhed værende

Vulkaner. Man kan imidlertid ikke godt her

se bort fra, at den uomtvistelige Regelmæs-

sighed, hvormed Forandringerne foregaar

fra Solopgang til Solnedgang for den

paagældende Egn, synes at tyde paa, at det

Lufttryk af under 4,« Millimeter, og man

tør ikke antage Tilstedeværelsen af selv saa

lav en Barometerstand paa Maanen, men til

Trods herfor vilde Vand dog, omend i ringe

Mængde, kunde være tilstede i Jordbunden,

fastholdt der ved Capillartiltrækning (Haar-

kan dreje sig om en med Solhøjden nøje rørskraft). Ligesom p?-a Jorden nogle Planter

forbunden Relleksionsevne af selve Jord- kunne trives i tør eller næsten tor Jord

bunden. Ganske mærkeligt er det forøvrigt, (Kaktus f. Eks.), kunde noget lignende

at Pickering slet ikke omtaler et Fænomen, som finde Sted paa Maanen, iøvrigt uanset For-

ikke godt kan undgaa selv den Iagttager, der skellen i Lufttrykkene." — —
ellers ikke giver sig særligt af med Selenografi. Paa Maanen findes de samme Grundstoffer

Har man fulgt Aristark og Egnen der omkring

fra det Øjeblik, da den dukker op af Mør-

ket, og til den atter forsvinder, kan man ikke

undgaa at lægge Mærke til den grønlige

Farve, der udbreder sig over Egnen henimod

Herodotrillen. Dersom man med Pickering

vilde antage , at der paa Maanen kan ud

vikle sig en vis Art lavere Plantevækst

vilde denne Egn sikkert være den første

man i saa Henseende vilde anse for plante

bevokset; og det er saa meget mærkeligere

som paa Jorden, og Grundstoffernes kemiske

Forbindelse maa være den samime dér som

her. Findes der, eller har der tidligere været.

Luft og dermed ogsaa V^and paa Maanen,

har den været sammensat ganske som her

paa Jorden. Dersom der i Fortiden har

været udstrakt Plantevækst paa Maanen, vil

den samme Art Træer ogsaa have haft Rod

i vor egen Jordbund. Ikke dermed sagt, at

der nu skulde findes f. Eks. Ege- eller Fyrre-

træer paa Maanen, men den Vegetation, der
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tidligere har eksisteret, kan derimod udmærket en bestemt Temperatur og ikke under en

tænkes at have været den samme som den,

der i vore geologiske Fortidsperioder har

eksisteret paa Jorden.

For faa Aar siden fremsatte en Tysker,

H. Voigt i Frankfurt a. M., en Theori,

der i det væsentligste tager sit Udgangspunkt

fra den ovennævnte

geologiske Sammen-

ligning. Voigt gør

først opmærksom

paa, at Grundfor-

men for samtlige

Bjergdannelser paa

Maanen haves i

Ringbjergene og de

ringformede Kra-

tere. Gennem sine

Undersøgelser naar

han til det Resul-

tat, at de Kræfter,

som have bevirket

Maanekraternes re-

gelmæssige Form,

skyldes Tilstedevæ-

relsen af revbyg-

Ifølge den amerikanske Astronom W. H. Pickerings

Anskuelse skal Maanen have udskilt sig af Jordmassen

paa dette Sted af Kloden.

vis Dybde. Et Koralrev opstaar paa den

Maade, at en Flok af disse Dyr sætter sig

fast paa en — som Regel ad vulkansk Vej

fremstaaet — Hævning af Havbunden og

bygger i Højden , indtil Havoverfladen er

naaet. Synker Havbunden og dermed Revet,

stræber Koraldyrene

paany efter at naa

Overfladen.

De Rev, som vi

kender fra Stille-

havsøerne, ligner

ganske Maanekra-

terne. De er ring-

formige, og efter

foretagneLodninger

er de indvendig ret

stejle, medens de

paa den udvendige

Side skraaner jevnt

og der ofte viser

de samme terasse-

formede Lag som

Maanekraterne. Nu

er det ganske vist

gende Koraldyr i det Vand, der tidligere temmelig usandsynligt, at alle Maaneforma-

har været paa Maanen. Den samme Virk- tionerne skulde skyldes Koraldyr, saa lidt som

somhed udfoldes jo endnu her paa Jorden Koralrevene her findes udbredt over hele Jord-

og har rimeligvis i fordums Tid i langt højere kloden. Men medens de her er indskrænkede

Grad end nu hjulpet til at danne den første til et forholdsvis ringe Areal — dog vistnok

faste Jordskorpe. større end i Almindelighed antaget, eftersom

At der tidligere har været Vand paa ikke alle Koralrev naar op til Havoverfladen

Maanen, kan vel betragtes som hævet over — er de spredte omtrent over hele den

enhver Tvivl. I dette Vand har der —
ligesom her paa Jorden — sikkert levet og

videre udviklet sig de samme Arter af lavere-

staaende Dyr som f. Eks. Koraldyrene.

Disse have da dannet Koralrev, saaledes

som vi kender dem fra de talrige Stillehavsøer.

Forinden vi fører Sammenligningen videre,

maa vi iørst se, under hvilke Forhold de

synlige Maaneoverflade. Det er naturligvis

først og fremmest vulkanske Kræfter, der

har dannet de store Voldsletter og Bjærg-

kæderne, samtidig med at de ved Hævning

af Grunden har afgivet Støttepunkt for

Koraldyrenes Virksomhed, men navnlig paa

den sydlige Del af Maanen ligger Krater

ved Krater, og det er især denne Egn, der

jordiske Koraldyr lever, paa hvilken Maade kan sammenlignes med de jordiske Koraløer

de bygger Revene. Ifølge Darwins og Agassiz's og Koralrev.

Undersøgelser kan Koraldyrene kun leve i Hvad man saa iøvrigt end mener om den
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her fremsatte Anskuelse saavelsom om alle

de Theorier, der skal forklare Ringbjærgencs

Tilblivelse, saa maa' man indrømme, at disse

Bjerges regelmæssige Form og Hyppigheden

af deres Forekomst ikke godt kan være Re-

sultatet af Tilfældigheder eller skyldes hen-

sigtsløse vulkanske Kræfter. At det ikke

kan være saaledes, fremgaar alene deraf, at

deres Bygning følge en saa bestemt udtalt

Lovmæssighed, som man ellers kun fore-

finder den hos Krystaller og organiske Dan-

nelser, at man vanskelig kan frigøre sig for

en Mistanke om, at Maanekraterne for en

Del er Produkt af organiske Kræfter.

Spørgsmaalet bliver derefter kun, til hvilken

Højde disse Organismer er udviklede. Plan-

ternes Art vil det være vanskeligt at fast-

slaa, eftersom man ikke kan drage nogen

virkelig Sammenligning med jordiske Forhold,

naar undtages, at man vilde kunne tænke

sig Plantevæksten indskrænket til de laveste

jordiske Former som Mos og Alger og i det

hele slige Arter, for hvilke Luft og Vand

ikke er en Hovedlivsbetingelse. For Faunaens

Vedkommende tor man vel nu ikke anse

Koraldyrene for den højest staaende Dyreform,

eftersom Vand ikke forekommer i tilstrækkelig

Mængde til at kunne byde dem de samme

Livs- og Udviklingsvilkaar som her paa

Jorden; men naar vi her har set

Eksempler paa, at der dybt under Jorden, i

Klippehuler og underjordiske Kilder, hvor

næppe nok Luft og aldrig Lys kan naa ned,

kan træffes Dj^eformer af forholdsvis saa

højtstaaende Organisme som de blinde Sala-

mandre, saa var Muligheden for, at der

paa Maanen fandtes Dyreformer, der efter-

haanden havde akkomoderet sig efter de dér

herskende, efter jordiske Begreber ganske

vist ret haarde Livsforhold, og hvis Hjem-

steder var indskrænkede til Bunden af de

store Ringbjerge, ikke ganske udelukket.

Men dette turde saa ogsaa betegne Grænd-

sen for, hvad det organiske Liv kan udvikle

sig til paa Maanen.

Vi har hidtil udelukkende beskæftiget os

med Maanens Udviklingshistorie som selv-

stændig Klode. Det Spørgsmaal melder sig

imidlertid saa at sige af sig selv: Hvorledes

er selve Maanens Tilblivelse gaaet for sig?

Den engelske Matematiker George Darwin,

der meget indgaaende har beskæftiget sig

med dette Emne, har paavist, at den ved

Solens Tiltrækningskraft fremkaldte Tidevands-

bevægelse paa den Tid, da Jord og Maane

endnu ikke var fortættet i fast Tilstand, maa

have fremkaldt saa vældige PTodbølger paa

begge Kloder, at Tidevandsbevægelsen har

virket hæmmende saavel paa Jordens Om-

drejningstid som paa Maanens Omløbstid om

Jorden og samtidig været Aarsagen til, at

Afstanden mellem de to Himmellegemer

voksede. Efter Darwins Beregninger vil engang

— ganske vist først om mange Millioner

Aar — Jorddagens Varighed være 5 5 Gange

længere end nu og samtidig Maanens Om-

løbstid svare til 5 5 af vore nuværende Døgn.

Dag og Maaned vil altsaa da have samme

Længde. Til den Tid vil Maanen kun være

synlig for den ene Halvdel af Jordkloden,

for hvilken den altid vil befinde sig i samme

Retning paa Himmelkuglen (men selvfølgelig

ikke paa Baggrund af de samme Stjærner,

der ligesom nu vil veksle med Aarstiderne).

Gaar vi tilbage i Tiden, viser Darwins Be-

regninger, at Dag og Maaned bliver jo kor-

tere, jo længere vi gaar tilbage, indtil de

igen bliver af lige lang Varighed, men nu

kun nogle faa Timer. Samtidig maatte Jor-

den og Maanen omtrent berøre hinanden og

udføre deres Omlob om hinanden som et en-

kelt Himmellegemes Omdrejning om sig selv.

Udfra disse paa matematiske Beregninger

støttede Betragtninger hævder Darwin og med

ham \V. Pickering. at Maanen ikke er dannet

paa et Tidspunkt, da Solsystemet var en rote-

rende Taagemasse (den Kant-LaplaceskeTheori),

men at den har udskilt sig fra Jorden, efter at

denne havde fortættet sig til delvis fast Klode.

Det er en almindelig geologisk Antagelse,
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at Fastlandenes Form ikke har undergaaet

nogen væsentlig Forandring siden deres

Dannelse, men hvorledes har de faaet netop

denne Form ? Betragter vi en Globus, vil

vi se, at Stillehavets Kyster er krandset

af en næsten ubrudt Kæde af virksomme

eller udslukte Vulkaner, og at Kysterne, der

tildels er meget bjærgrige, næsten overalt

runder sig mod Oceanet. Da Jordkloden i

Tidernes Morgen fortættede sig af Urtaagen,

samlede det tætteste Stof sig ganske natur-

ligt i de dybere Lag, medens de mindst

vægtfyldige Dele af Stoffet fordelte sig i

Overfladelagene. Jordens Vægtfylde er lidt

over 5^/2 (3: vejer S^/g Gange saa meget

som det samme Rumfang Vand), Overflade-

lagenes Vægtfylde er derimod kun gennem-

snitlig 2,7, og da Maanens Vægtfylde er 3,4,

ses det, at Maanen maa være dannet af et Stof,

der fortrinsvis er hentet fra Jordens Overfladelag.

Selve Maanens Fødsel kan da paa Grundlag

af Darwins og Pickerings Hypotese tænkes

foregaaet saal^des. Paa den Tid, da Jorden

kun brugte faa Timer til en Omdrejning,

har Centrifugalkraften paa dens Overflade

været saa stærk, at den har formaaet at

gøre sig gældende overfor Tyngdekraftens Virk-

ninger. Da Jordskorpen paa dette Tidspunkt

kun har været tynd, har Massen paa et

Sted, hvor Skorpen var særlig tynd, dannet

en Bule, der gav hele Jordkloden en pære-

formet Figur. Under den

stadig fortsatte hastige Om-

drejninger Jorden bleven mere

og mere aflang, og samtidig

med, at Jorden trak sig ud

i en Spids paa den ene Side,

bristede Jordskorpen paa den

modsatte Side. Just her fin-

des nu et andet stort Ver-

denshav, det atlantiske Ocean,

hvis Kyster bærer Spor af at

være revet fra hinanden, idet

Kysterne paa begge Sider af

Havet nøje svarer til hinanden.

Maanen midt imellem forste Kvarter og

Fuldmaane. Efter et Fotografi taget paa

Universitetsobservatoriet i Kbhvn.

Maanens Rumindhold svarer til Rumind-

holdet af et Vandlag fordelt over hele

Jorden i en Dybde af 58 Kilometer. Det er

da sandsynligt, at Jorden paa det Tidspunkt,

da Maanen løsnede sig fra Moderkloden,

havde en Skorpe af omtrent lignende Tyk-

kelse, under hvilken Skorpe Temperaturen

paa sine Steder var saa høj, at Materien

dér var flydende. Omtrent de tre Fjerdedele

af denne .Skorpe slyngedes ved den fortsatte

hastige Omdrejning bort fra Jorden, og i

det „.'Xr", som derved dannedes, og i den

Revne, der allerede forinden var slaaet paa

Jordklodens modsatte Side, blev der Plads

til Vandmasserne i de nuværende Verdens-

have, af hvilke navnlig Stillehavet som be-

kendt udmærker sig ved de største Dybder.

Som P'orholdet nu er mellem Fordelingen

af Land og Vand paa Jorden, er det en

Følge at de Naturens hemmelighedsfulde

Kræfter, der engang i Tidens Morgendæmring

bevirkede en saadan gennemgribende Foran-

dring af Jordklodens Udseende. Det vil da

med nogle andre Ord kunne siges, at denne

Naturbegivenhed eller rettere Natuvoinvci'lliiino

er den egentlige Aarsag til den Livets Mang-

foldighed, der har udviklet sig her paa Jorden.

Havde den nemlig ikke fundet Sted, vilde

Klodens Vandmasser have dækket hele Over-

fladen og derved hindret en

højere Livets Udvikling. De

eneste levende Organismer

var da sikkert kun blevel

saadanne Dyreformer, der

kan trives i Vand, og Men-

neskets Tilværelse samt det

høje kulturelle Standpunkt,

den jordiske Befolkning ind-

tager, havde da for en

Evighed været Blade, der

aldrig var blevet vendt i

Naturens store Bog.
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ORAKLET I DELFI
Af Dr. phil. FREDERIK Poulsen.

APOLLONS Helligdom i Delfi var ved Siden I en Tilstand af Ekstase fremmumlede hun

J~\. af Zeushelligdommen i Olympia det be- usammenhængende Ord og Sætninger, der

rømteste Valfartssted i Oldtidens Grækenland.

Til de pythiske Lege, der holdtes her i

August, altsaa ved Midsommertid, drog Ti-

tusinder af Grækere, og da genlød Klipperne,

som Justinus fortæller, af Menneskers Raab

og Basunernes Klang. Men selv til Hver-

dags laa Stedet ikke øde, thi mange var de,

der ensomme eller i Flokke søgte Raad og

Trøst hos Oraklet. Bekendt er det, hvor-

ledes Orakelsvarene blev givet. I Templets

Allerhelligste, over det Svælg, i hvis Dyb

blev opfattede af lydhøre, kloge Præster og

af dem fik Form og Rytme. Det er Præste-

skabet, bestaaende af to „Profeter" og fem

„Fromme", der har grundet og udviklet

Delfis Ry. Oprindeligt var det vel kun

Omegnens Folk. der kom og spurgte om
deres smaa Anliggender: om de skulde gifte

sig, om de skulde gaa til Søs eller blive

hjemme og pløje. Fra syvende Aarhundrede

f. Kr. begynder Delfis Glansperiode; Stater

og Konger sender Bud for at spørge, og i

Kilden Kassotis randt, stod den pythiske disse Ekspansionens Aarhundreder anlagdes

Trefod, og siddende paa den bedøvedes der ikke en Koloni, uden at man i Forvejen

Præstinden af de iskolde Dampe, der steg havde hentet Raad hos Oraklet. Præste-

op, „drevne af en Kraft som et Vindpust", skabets politiske Indsigt og Betydning var
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ganske enestaaende i den græske Verden,

men ogsaa dets moralske og religiøse Ind-

flydelse paa det endnu unge Hellenerfolk

kan spores overalt. Det viste en særlig In-

teresse for Ahnekulten og kaldte derved æld-

gammel Fromhed tillive igen paa Trods af

den vaagnende Rationalisme. Samtidig

stræbte det at afskaffe Blodhævnen, der er

et Led i Ahnekulten, ved at muliggøre Sone-

bod. Man kunde sone Blodskyld, stille Slægten

tilfreds og rense sig selv her ved Apollons

Alter. Oraklet har stræbt at vække den

panhelleniske Nationalfølelse. Oppe i Delfi

herskede der Borgfred, og det var forbudt

at raadspørge Oraklet angaaende en Krig

med helleniske Stammefrænder. Delfi var en

Slags permanent Voldgiftsdomstol og havde

ofte Held til at jævne Stridigheder mellem

Grækenlands talrige Smaastater. I Delfi for-

kyndtes det første Gang i Hellas, at det

guddommelige er stærkere end alle Jordens

Magter. Da Byen Argos engang i Nød

spurgte Oraklet, trøstede det med de Ord

:

„Du Fjende af de omboende Folk, du de

udødelige Guders Ven"'. Det er den samme

Tanke, Aischylos mere prægnant har udfor-

met i Choeforerne (V. 890): „Hav hele

Verden til Fjende, kun ikke Guderne!" Den

Frejdighed i Grundsynet paa Guderne er

ellers ikke græsk, men Apollopræsterne gjorde

alt for at nære den, og Pindars og Aischylos

Digtning viser, at Udsæden bar Frugt i skøn

og tillidsfuld Fromhed.

Noget Nyt for Delfi var det, at Kulten

her ikke var rent udvortes. Det blev ud-

trykkeligt sagt, at Ofrene ikke havde Værd,

hvis ikke Sindet var rent og godt. Pythia

giver Pilgrimmene, der tvætter sig, den Op-

lysning : For den Gode er en Draabe til-

strækkelig; den Slette vil hele Verdenshavet

med sine Bølger ikke kunne tvætte ren.

Hvor vanskeligt det i hine Tider var at

skabe en ægte religiøs Samvittighed, derom

kan vi næppe gøre os nogen Forestilling.

De Ord, der stod skrevet paa Muren i Delfis

Tempel „Kend dig selv"', lærte Menneske-

heden Begyndelsesgrundene i Selvfordybelsens

vanskelige Kunst.

Ogsaa for den græske Videnskab har

Delfi haft direkte Betydning. Som Følge af

Oraklets Interesse for den græske Kolonise-

ring indsamledes i Delfi alleslags Oplysninger

om fremmede Egne og Forhold. Man nøjes

altsaa ikke som i andre græske Helligdomme

med lokale Tempelkronologier, men fulgte

og nedskrev Begivenheder selv i de fjærneste

Egne af den græske Verden for senere at

bygge paa disse Erfaringer. Et typisk

Eksempel er Beretningen om, hvorledes Ly-

derkongen Alyattes blev syg og lod fore-

spørge i Delfi, hvad han skulde gøre for at

blive helbredet. Oraklet vidste Besked med,

at hans Hær havde været Skyld i, at Athena-

templet i Assesos i Nærheden af Milet var

nedbrændt, og forlangte straks, at Kongen

skulde genopbygge det. „Men dette ved jeg

fra Delfi", fortæller Herodot (I, 19—30).

Karakteristisk er ogsaa den delfiske Beret-

ning om Kyrenes Anlæggelse (Herod. IV

157 f.). Kyrenæerne havde først slaaet sig

ned ved Kysten af Afrika, men fik af Apol-

lon Anvisning paa at drage højt op i Lan-

det til et Sted, „hvor Himlen var mere

gennemboret". Det er fuldkommen rigtigt,

at der falder mindre Regn i Slettelandet ved

Afrikas Nordkyst end oppe paa Højsletten,

hvor Kyrene ligger, og denne Kolonisternes

sikkert dyrtkøbte Erfaring har Apollopræsterne

tilegnet sig og derover formet en opbyggelig

Legende. Senere har Logograferne og He-

rodot kunnet øse rig Viden ved de delfiske

Kilder.

En Magt over Sindene og over Staterne

har Delfi da haft, der kun kan lignes ved

Pavestolens i den kristne Middelalder.

Selve Hel.igdommens Beliggenhed har og-

saa været af stor Betydning. Delfi ligger

paa Parnassets Sydskrænt. Det er blandt

Grækenlands Bjærge det, der kommer .Olym-

pen nærmest i Højde (2459 M.), og danner
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ligesom Grænsen mellem Øst- og Vestgræ-

kenland, mellem Østens frugtbare, veldyrkede

Sletter og Vestens øde og utilgængelige

Bjærge, hvor halvvilde Hellenerstammer, de

ozoliske Lokrer, Ætolerne og Akarnanerne

huserede. Endnu paa Thukydids Tid flore-

rede Røveruvæsenet i hine Egne, og alle bar

der, som i Hellas' ældste Tider, Vaaben paa

sig. (Thukyd. I 3). Lige vestlig for Par-

nasset gaar Grækenlands yderste, trygge

Handelsvej, der fører oppe fra Thessaliens

frodige Sletter med de talrige Byer ned

over Doris, Landskabet ved Kefisos' Kilder,

og derfra gennem et bekvemt Pas ned til

Byen Amfissa, der til Opland har den frugt-

bare Slette lige ned til den korintiske Hav-

bugt. Landevejen munder ud ved Kirrha.

der ligger ved en Vig af den korintiske

Bugt og har den bedste Havn indenfor Nau-

paktos. Fra Øst, fra Bøotien fører to andre

Handelsveje syd om Parnassets Fod, forbi

Delfi ned til Amfissas Slette.

Nærved Grækenlands vigtigste Handelsveje

og den korintiske Havbugt og dog ligesom

i det yderste Vesten ligger altsaa Delfi, i en

Pashøjde, der gjorde Stedet ensomt og frede-

ligt. „Fjærnt fra Vognenes Raslen og Heste-

nes Vrinsken, og dog bringer Menneskene

dig Gaver", hedder det i den homeriske

Hymne om Apollons Boplads. Her var til-

lige ren, stærk Bjærgluft, der især maatte

tiltale Bøoterne fra deres taagede Sumpland,

og friske Kildevæld, der dengang som nu

var en væsentlig Betingelse for Sydboernes

Velbefindende. Dertil kom, at det var en

Natur af en Skønhed og Storhed, der selv i

Hellas er enestaaende, en Natur med mum-

lende Kilder og dybe Kløfter i de høje

Klippevægge, netop skikket til at vække og

nære al en primitiv Sjæls mj'stiske Ærefrygt.

Passet begrænses i Nord af de henved 300

M. høje, bratte Klipper: Phædriaderne, „de

lysende", et Navn de har faaet af deres sølv-

graa Glans. „Elsket af Fuglene og Dæmo-
ners Tilholdssted" kalder Aischylos dem, og

den Dag i Dag ser man stadigt store Rov-

fugle, Ørne og Gribbe, kredse om deres

Tinder. Phædriaderne bestaar forneden af

Skifer, foroven af Kalksten, og det er paa

Grænsen mellem de to Lag, at de kolde

Kilder, der giver Dalen Liv, springer frem.

Berømtest er Musekilden Kastalia, der rinder

i en dyb mørk Kløft Øst for Helligdommen.

Det kendte Sagn om den digteriske Kraft,

der slumrede i dens Vande, er først fra den

romerske Kejsertid. For Grækerne var den

blot den hellige Kilde, ved hvilken Præsterne

og Pilgrimme, der besøgte Delfi, tvættede

Haar og Hænder. Den anden bekendte Kilde

er Kassotis, der oprindelig løb ind under

Apollotemplet og avlede de kolde Dampe,

der berusede og begejstrede Præstinden. Den

løber nu paa et helt andet Sted, mere øst-

ligt, sikkert som Følge af en Terrænforan-

dring ved Jordskælv. Thi det er et Terræn,

der hyppigt ændres ved Jordskælv. Delfi er

et af Grækenlands Jordskælvcentrer. Ved

de stadigt tilbagevendende Jordrystelser bry-

des ofte store Stykker af Phædriadernes

Skifervægge og slynges ned over Helligdom-

men, som af vrede, usynlige Gudehænder.

Ogsaa dette maatte virke paa den religiøse

Fantasi. Saaledes fortæller Herodot (VIII 35)

om, hvorledes Perserne, der kom for paa

Xerxes' Bud at plyndre Delfi, blev drevne

tilbage af Jordskælv og nedstyrtende Klipper.

Selv om Begivenheden vel ikke saa stem-

ningsfuldt faldt sammen med Persernes Frem-

rykning, hviler Miraklet dog paa et faktisk

Grundlag. Og vi skal i det følgende se, at

selve Apollokultens Karakter er bestemt af

Naturforholdene.

Delfi selv ligger paa en Skrænt, der sæn-

ker sig halvkredsformigt som Tilskuerpladsen

paa et græsk Teater ned mod den lille Flod

Pleistos' Dal, hinsides hvilket Bjærget Kir-

phis — som en Slags Scenebygning — rejser

sig. By og Helligdom hældede mod Syd

og skærmedes mod Nordenvinden af Phædria-

derne. Det, at Byen var orienteret mod Syd,
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var, som Oldtidsforfatterne bemærker, sun-

dest baade Sommer og Vinter, thi om Som-

meren staar Sydens Sol saa højt, at Tagene

helt giver Skygge, om Vinteren deri-

mod spiller Solens Straaler varmende ind af

Husdørene Dagen lang. Allerede hos Ai-

schylos roser Prometheus sig af at have lært

Menneskene at bygge deres Huse mod Solen.

En lignende Orientering som Delfi havde det

ældste, saakaldte pelasgiske Athen paa Akro-

polis' Sydskrænt og det af Tyskerne ud-

gravede Priene i Lilleasien, hvis Beliggenhed

paafaldende minder om Delfis.

Endeligt maa det for Delfis Vedkommende

ikke glemmes, hvor strategisk gunstig Plad-

sen er. Delfi er kun tilgængelig ad Pas-

vejen, der fører forbi, og den kan baade

mod Øst og Vest let befæstes med nogle

faa Bastioner paa Klipperne derover. Saa-

danne Bastioner blev i Aaret 357 anlagte

af Fokæeren Philomelos. I Helligdommen

var nemlig ophobede saa store Rigdomme,

at man ikke kunde lade dem ligge ubeskyt-

tede paa Alfarvej, prisgivede Røverbander

fra Vestens vilde Bjærge.

Med Hensyn til Delfis Historie er vi nu

ikke længere henviste alene til den gamle

Litteratur. Helligdommens Ruiner og Enkelt-

fund slutter sig udfyldende til Teksterne efter

de franske Udgravninger i Halvfemserne i

19de Aarhundrede. Om disse Gravninger maa

siges et Par Ord.

Den gamle Helligdoms Ruiner var i 19 de

Aarhundrede helt dækkede med Undtagelse af

et Par Terrassemure, og en græsk Landsby,

Kastri, havde rejst sig over Stedet. Allerede

i Treserne foretog P'ranskmændene mindre

Gravninger, og Napoleon III interesserede sig

meget for Sagen. Politiske Uroligheder øde-

lagde imidlertid alt, og først i 1880 forsøgte

Franskmanden HaussouUier en ny Udgrav-

ning, der bragte et Stykke af den hellige

Processionsvej for Dagen. Lysten til at

konkurrere med Tyskerne, der samtidigt fore-

tog de store Udgravninger i Olympia, gav

den franske arkæologiske Skole i Athen An-

ledning til at ansøge den franske Regering

om 100,000 Frks., og den græske Regering

paatog sig at ekspropriere 30 Huse i Kastri

for at skaffe Arbejdsplads. Et græsk Mini-

sterskifte forhalede paany Sagen, idet den

nye Førsteminister Trikupis kun vilde give

Tilladelse til Udgravning, hvis Frankrig ned-

satte Tolden paa græske Korender, et For-

retningskneb, der haanligt afvistes af det

franske Diplomati. Endeligt i 1891 gik

Sagen i Orden, den franske Regering bevil-

gede en halv Million Frks., der ved senere

Efterbevillinger svulmede op til en hel. Det

forstaar sig, at der var Vanskeligheder at

overvinde i de franske Kamre. En gammel

Marquis protesterede rasende i Senatet: „On

fait de nous des chercheurs de truffes".

Det var heller ikke let at ekspropriere hele

Kastri, henved tusinde Huse og Jordlodder,

og flytte Byen længere vestpaa. Under den

første Udgravningskampagne angreb Kastri-

oterne Arbejderne paa Ruintomterne og øde-

lagde Redskaberne. Der maatte tilkaldes

Militær, der med skarpladte Geværer kunde

bevogte Udgravningspladsen. Men fra 1893

— 1900 gravedes der uden Hindringer og

med stort Udbytte. Direktør Homolle ved

den franske Skole i Athen ledede selv alt

og udfoldede en kolossal Virksomhed. Alt

Materialet: Indskrifter, Statuer, Arkitektur,

Topografi tog han paa sig. Men netop det

blev til Skade for Sagen. Homolle taalte

ingen ved Siden af sig. Samarbejde er

overhovedet ikke F'ranskmændenes stærke

Side, men en Egoisme som Homolles hører

dog selv i Frankrig til Sjældenhederne. En

Følge deraf blev, at den foreløbige Publikation

af Fundene var utilstrækkelig og unøjagtig,

og at det store, afsluttende Værk om Delfi

endnu ikke har set Dagens Lys og vel al-

drig vil fremkomme, saalænge Homolle lever.

Thi han er nu Direktør for Louvremusæet i

Paris, en Stilling, der alene kan lægge Be-

slag paa alle en Mands Kræfter, han er
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Overleder ved Offentliggørelsen af Oldtidens

kristelige Indskrifter, som det franske Viden-

skabernes Akademi har paataget sig, og

følgeligt er han nu mægtigere og daarligere

skikket til Samarbejde end nogensinde. Den

store delfiske Udgravning, der skulde være

et Sidestykke til Tyskernes i Olympia, er i

Færd med at blive en national Skandale ved

én Mands Vilkaarlighed og Magtsyge. Kun

én af Homolles Medarbejdere har faaet lidt

friere Hænder, og den Del af Fundene, det

er tilfaldet ham at behandle, nemlig Smaa-

tingene af Bronce og Terrakotta samt Vase-

skaarene, er allerede offentliggjorte paa en

fuldtud tilfredsstillende Maade. De to Tekst-

bind i „Fouilles de Delphes", som Perdrizet

har skrevet, vil være altfor specielle for al-

mindelige Læsere, men de har for Arkæo-

loger den allerstørste Interesse og kaster Lys

over Delfis ældste Tider, de der ligger hin-

sides Sagn og Sange. Vi vil kort betragte,

hvorledes Fundene tjener til at belyse ogsaa

de ældste litterare Vidnesbyrd om det hel-

lige Sted og dets Kult.

Oldtidsforfatterne fortæl'er, at Oraklet i

den ældste Tid var indviet til Jordgudinden,

Ge, der delte det med Poseidon. Senere gav

Ge Themis, Retfærds Gudinde, Del i Orak-

let, og fra hende modtog ApoUon det som

Gave. Plutark bemærker, at det var natur-

ligt at betragte Jordgudinden som Aarsagen

til Præstindens begejstrede Vanvid, siden det

var Dampe fra Jordens Indre, der forvoldte

det. Ge æres da ogsaa andetsteds som Pro-

fetinde, saaledes i Olympia, i Elis og i He-

like og Agai, to Byer i Achaia paa den

anden Side af den korintiske Bugt. Selv

Kulten var den samme: Præstinden steg ned

i en Hule, bedøvedes af Dunsterne fra Jor-

dens Indre og varslede. Ogsaa her æredes

Poseidon sammen med Ge , ikke som Hav-

guden, men som Gud for det fugtige Ele-

ment i det Hele, for Floderne og Kilderne,

der gennemtrænger Jorden og gør den frugt-

bar. Dette Gudepar symboliserer Jorden og

Vandet, der befrugter den som en Elsker

sin Elskerinde ; deraf Poseidons Tilnavn : den

Jordfavnende, yairoxog. Jorden hviler som

en Skive paa Havet, Vandene lever, virker

og toner i Jordens Indre, gennemtrænger

det ligesom med Muldvarpegange. Derfor

ofredes der hyppigt Muldvarpe til Poseidon,

de Dyr, hvis Virken minder om hans. Saa-

ledes bliver Poseidon tillige Gud for Kræf-

terne i Jordens Indre, for Jordskælvene. Vi

ser i denne gamle Folke- og Kultpoesi Na-

turen opfattet og gengivet gennem mangfol-

dige Billeder. De to Guddomme udtrykker

i Forening Naturens Virken i Ondt og Godt,

som den maatte vise sig i hine frodige Egne

med de hyppige, stærke Jordskælv. I Delfi

har Sagn og Poesi levet og bevæget Sindene

Aarhundreder før ApoUons Ankomst , en

Poesi, dyb og inderlig om de skønne , far-

lige Kræfter i Jordens Indre. Den tager

ApoUons Præster i Arv. Og de gamle Gu-

der fordrives ikke; de underordnes blot den

nye Gud og afgiver deres Magt til ham.

Poseidon fik sit Alter i selve Apollotemplets

Forhal , og Ge bevarede sin Helligdom i

Lunden af Myrter og Laurbær lige Syd for

Apollotemplet. Her er funden en lille Byg-

ning af Kalksten med afsluttende Apsis, me-

get gammel og med underjordisk Kultrum,

og i dens umiddelbare Nærhed løb Kassotis

hen over den lavere Terrasse, „aandede

frem", som Plutark siger, fra Tempelbyg-

ningens Indre. Interessant er det nu, at

de ældste delfiske Fund netop er gjorte paa

denne Ges Terrasse. Dybt nede er her ud-

gravet mykeniske Vasefragmenter og Terra-

kotter, blandede med Knogler af D\r cg Aske.

Her var altsaa i andet Aartusende før Kristus,

et halvt Aartusinde før den egentlige græske

Kulturs Begyndelse, en gammel Offerplads.

Mellem Terrakotterne, der forestiller Kvinder

i lange Gevandter, formodentlig Adorantin-

derne selv, findes der en enkelt nøgen kvinde-

lig Figur, siddende paa en Tronstol. Nøgen-

heden fastholdes i den mykeniske Tids Kvinde-
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billeder kun for Gudinders Vedkommende,

og vi kan da i denne lille tronende Figur se

et Billede af Delfis daværende Herskerinde

Ge, muligt endogsaa en Miniaturefterligning

af selve Kultbilledet.

I Følge den almindelige Overlevering afstod

Ge eller Themis, der kun er en Variation af

Ge, frivilligt Oraklet til ApoUon. Men Sag-

nene selv modsiger det: baade et Sagn om

Apollons Kamp med Poseidon og det kendte

om Kampen med Pytho, Dragen, der er en

Søn af Jorden, tyder paa heftig Strid mellem

den nye Religion og Landets gamle. I Apollo-

hymnen skildres Pytho som et farligt Udyr,

fjendtligt mod de omboende Folk. Apollon

tiltaler det med Haan og udnævner sig selv

til Menneskehedens Befrier, mens intet kan

hjælpe Dyret til at undgaa Døden. Drage-

drabet blev senere Symbolet paa det Godes

Sejr over Mørkets Magter. Og dog kunde

de gamle Guder ikke dø. Apollons Præste-

skab maatte resignere, assimilere dem og

svække dem. Apollon overtager deres Funk-

tioner, men derved forandres, umærkeligt for

de Troende, den nye Religions Karakter

ganske. Det er den samme Kamp, vi Aar-

hundreder senere genoplever ved Kristen-

dommens Indtrængen i den antikke Verden.

De hedenske Guder, der i den første Kamp-

tid betragtedes som onde Vætter, blev senere

godkendte i Helgendyrkelsen. Dioskurerne

blev f. Eks. tilbedte som de hellige Tvillinger

i Lilleasiens Kirke og Eileithyia blev til den

hellige Eleutheria.

Der gives to Overleveringer om Apollons

Ankomst til Delfi. Den første gaar ud paa,

at han drog ud fra Olympen ned gennem

Thessalien, derfra til Eubøa, Attika, Bøotien,

og over Bjærgene stiger han da op til Delfi.

Dette Sagn, der knytter Apollon til den

fælleshelleniske Gudetro, vi møder fuldt ud-

viklet hos Homer, blev senere udsmykket:

Apollon kommer fra „Landet hinsides Bjær-

gene", Hyperboræernes Land, der i Tidens

Løb blev til et Slags Slaraffenland, hvor

hvide Svaner i nordiske lyse Nætter kredsede

om Okeanos' Bredder. Apollons aarlige Til-

bagekomst til Delfi fra dette hans vidunder-

lige Rige fejredes ved Vaartid med store

Fester. Da fyldtes Sølvkedlen, som Lyder-

kongen Krøsus havde stiftet i Templets For-

hal, og som kunde rumme 16,000 Liter,

med Vin til Randen, for at alle Pilgrimmene

kunde byde Guden Velkommen tilbage.

Men et andet Sagn gik ud paa, at Apol-

lon ledede sit Præsteskab hid fra det gamle

Kulturland Kreta*). Langt ude paa det vin-

farvede Hav ser Apollon fra Delfi et Skib

med kretiske Mænd ombord. De kommer

fra Knossos, Kong Minos' Palads og By.

Apollon forvandler sig til en Delfin, styrter

sig i Havet og springer ombord i Skibet,

der gribes af Vinden og føres lige til Krisas

Strand. Her steg Apollon ud og blev, skønt

det var midt paa Dagen, til en straalende

Stjærne, og mellem hellige Trefødder gik

han ind i sin Helligdom og tændte Ild paa

Altret. Glansen af ham var saa stor, at

alle Stadens Kvinder skreg af Angst. Paa-

ny forvandler han sig, til en fager Unger-

svend med lange Lokker om Skuldrene, gaar

ned og beder de Fremmede stige ud og blive

hans Helligdoms Præster. Dansende og syn-

gende gaar Toget op til Delfi, i Spidsen

Apollon med Lyren, bagefter de trampende

Kretere. Da de staar under Parnassets Skrænt,

gribes de af Frygt: Landet er ikke rigt;

hvoraf skal vi leve? Smilende beroliger Apol-

lon dem : aldrig skal Offerkniven hvile, saa-

længe Menneskenes Slægter er til.

Apollon er paa Kreta som i Lykien og

Lilleasien sikkert en førgræsk Guddom, netop

en af de gamle Guddomme, som de ind-

trængende Hellenere maatte bøje sig for.

Han dyrkedes i Knossos ogsaa i den histori-

ske Tid som Delfinguden, den Gud, der ledte

det kretiske Skib til Delfi. Apollon Delfinios

dyrkes ogsaa i næsten hver eneste jonisk

) Hymnen til Apollon V. 388.
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By i Lilleasien, og disse samme Byers Lokal-

historie begyndte i Reglen med en Grund-

læggelse af kretiskc Kolonister. Disse lokale

Traditioner er langt værdifuldere og sikrere

end de samlende, fælleshelleniske, der som
oftest er senere opfundne for at tjene den

store panhellcniske Tanke. De kretiske Præster,

bedst kendte fra Zeuskulten, kaldtes Kure/er;

og<;aa i Efesus og Priene har vi Præsteskaber

af det Navn. I Følge I'lutark, den bedste Ken-

der af Delfis Traditioner, hed den første, der

opdagede Oraklets inspirerende Magt, Corelas:

det er Kureten, omdigtet til mytisk Person.

Her træder et Fund udfyldende og for-

klarende til. Under Apollotemplets Aller-

helligste, i et helt mykenisk Jordlag, er

fundet et Rython, d. v. s. et Drikkekar uden
Fod, hvis spids tillobende Del er formet som
Løvehoved. Det er af Kalksten og stærkt

beskadiget, men det lader sig dog med absolut

Sikkerhed bestemme som et ægte kretisk

Arbejde fra Slutningen af det andet Aar-

tusinde og beslægtet med et i Knossospaladset

selv fundet Løvc-Rython af Marmor. Saa-

danne Stykker er ellers ikke fundne udenfor

Kreta, og vi ser da med Rette heri et Bevis

paa Traditionens Rigtighed, naar den afleder

den delfiske Kult fra Datidens første Kultur-

land Kreta.

Det delfiske Præsteskabs Betydning har

sikkert først og fremmest været at organisere

Kulten, efter at de havde optaget i deres

Religion de allerede omtalte Dele af en ældre

Kultus. Vi sporer deres Virksomhed især i

Delfis ældste Kalender, i hvilken Enheden
dannedes af et Tidsrum paa S Aar med et

paafølgende 9de af særlig hellig Karakter.

Grundlaget for dette Enncateris var Maane-
aaret, der hvert niende Aar ved en Skud-
maaned maatte bringes i Overensstemmelse
med Solaaret. I denne Skudmaaned fejredes

den store pythiske Fest. I Aaret 582 f. Kr.

forandredes Enneateris til Pentecteris, et Tics-

rum paa 5 Aar, af Hensyn til de olympiske
Lege og Panathenæerfesten i Athen. Her
har for første Gang panhelleniske Synspunkter
besejret de lokale Traditioner. Fra da af

fejredes de store Pythier i det tredie Aar af

hver Olympiade. Men Mindet holdt sig om
det hellige Niaar, og enkelte Skikke, f. Eks.

Afkrævelsen af Afgiften til Templet i Delfi

og det mystiske Skuespil, Stepterion, rettede,

sig ogsaa i senere Tider efter det. Dette

gamle Kalendersystem er laant direkte fra

Kreta. I Odysseen hedder det om Kong Minos

i Knossos: „han herskede i Tidsrum paa ni

Aar" (XIX 178). Hvert niende Aar i Skud-

maaneden har de gamle kretiske Konger

sikkert maattet indhente Gudernes Billigelse,

ligesom senere Spartas Konger, og har der-

efter begyndt en ny Regeringscyklus. Men
dette Ritual lader os tillige ane et stærkt

Præsteskab om Kongen, det Præsteskab, af

hvilket Delfis kloge og mægtige Præster

udgik.

Den nye Apollonreligions Præster bragte

System i den gamle Kult, de organiserede

og vandt derigennem baade aandelig og verds-

lig Indflydelse. Men endnu et nyt Element har

de medbragt: det katartiske; de har anordnet,

hvorledes man kunde rense sig for Besmittelse,

aandelig saavel som legemlig. Det blev Ud-

gangspunktet for Delfis moralske Betydning.

Endelig har de indført en ny religiøs Musik

fra Kreta. I Apollohymnen synger de under

Toget til Delfi den kretiske Pæan, og Sagnet

gik senere, at Kreteren Chrysothemis vandt

den første musiske Sejr i Delfi ved en Hymne.

Fra denne Kilde sprang de delfiske Hymner
ud, af hvilke vi har enkelte bevarede med
den gamle Nodeskrift fraSdie og 2det Aarhund-

rede for Kristus*). Studiet af dem har aaben-

baret mærkelig Lighed med den gammel-

kristelige, ambrosianske Kirkemusik, der saa-

ledes synes at hvile paa aartusindgammel

Tradition.

Delfis Natur er gunstig og betyder meget

for Udviklingen. Men det er dog Menucskene,

der skaber de sande, evige Værdier. Men-

neskekløgt har grundet og befæstet Delfis

Ry, angstfyldte Menneskehjærter har fundet

Tryghed her og Svar paa bange Spørgsmaal.

Adlede i Sind og styrkede til Livets Kampe
er Hellenerne dragne herfra, og gennem dem
er Glansen fra Delfi naaet til de fjærneste

Folk. Og Menneskehænder har smykket

Helligdommen med herlige Kunstværker, af

hvilke en Del er komne for Dagen ved de

franske Udgravninger. Om dem skal en

følgende Artikel handle.
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SOCIALE KØBERFORBUND
ET STYKKE FOLKEOPDRAGELSE

Af Morten PoNTOPProAx.

I. Forbrugerens sociale Ansvar.

DERSOM vi tænker os — og det hører

da ikke til de umulige Tankeeks-

perimenter — at en Brevskriver, der har

fuldendt sit Brev Lørdag Aften, dog la-

der det ligge uafsendt indtil Mandag

Morgen for ikke at give Postfunktionæ-

rerne unødigt Arbejde om Søndagen, da

har vi her et Eksempel paa en fornuftig

Omtanke og venlig Hensyntagen, der —
ligesom Høflighed — ikke koster Penge,

og hvormed der dog kan udrettes over-

ordentlig meget; nemlig dersom mange

vilde anvende en lignende Omtanke i Li-

vets forskellige Forhold.

Vi har jo i vore Dage foruden Post-

væsenet saa mange andre Væsener —
har i det hele taget et meget sammen-

sat Samfundsmaskineri. Og vi trænger

til at komme til Bevidsthed, hver især,

om vort Medansvar for hele dette Ma-

skineris Gang.

Lad os tage et andet Eksempel. En
Frue skal have noget forandret paa sin

Kjole til Søndag Aften. Hun sender den

hen i Modeforretningen om Lørdagen ved

Middagstid. Der vilde ikke have været

det mindste i Vejen for at sende den et

Par Dage før. Men Fruen har tænkt:

Aa, det haster ikke! De staar altid paa

Pinde for mig i den Forretning! Og jeg

er jo ogsaa en stor Forbruger! Saaledes

beregner hun meget rigtigt, at hendes

Kjole nok skal blive bragt i Stand i rette

Tid. Men hvad den lille Frue har glemt

at tænke paa, er følgende: En eller an-

den Syjomfru, der havde glædet sig til

sin Søndagsfrihed, faar nu Kjolen i Ar-

bejde med streng Ordre fra Forretningen

om at have den færdig inden Søndag
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Kl. 6. Dér gaar nu det meste af hen-

des Fridag fløjten.

Vedkommende Frue har kun tænkt paa

at blive betjent af Modemagasinet, men

ikke betænkt sit Medansvar for Forret-

ningernes Gang i paagældende Magasin.

Dersom man skal tro den franske Na-

tionaløkonom Yves Guyot, handler Fruen

heri aldeles korrekt. Hun er jo ikke Fa-

brikant, men Forbruger. Som saadan

har hun kun at afgøre, om hun vil „købe

eller ikke købe"; men hun er aldeles

ikke ansvarlig for, hvordan det gaar til

med at faa Arbejdet udført. Den, der

har en Perle i sin Ring, er ikke ansvar-

lig for, om den, der hentede Muslingen

op, mulig er bleven ædt af en Haj.

Nej, ganske vist. Men dersom det

var notorisk, at Perlefiskeri blev drevet

ved Slaver, og at hver Perle havde

kostet et Menneskeliv, da vilde Køberen

af Perler ikke kunne unddrage sig sit

Medansvar for, at denne afskyelige For-

retning holdtes i Gang — lige saa lidt

som de Damer, der bærer udstoppede

Svaler som Hattepynt, kan undgaa at

blive medansvarlige for, at disse nyttige

og indtagende Smaafugle delvis udryddes.

Det kan være ganske rigtigt, at For-

brugeren har blot at „købe eller ikke

købe". Men hvad er det, der skal være

bestemmende for ham i dette Enten—eller?

Sædvanlig spørger han kun om Varens

Beskaffenhed og om dens Pris. Hvordan

Varen er tilvejebragt, om det maaske er

foregaaet ved Søndagsarbejde, ved Børns

Nattearbejde, ved hensynsløs Udbytning

af Mennesker, — skulde dette virkelig

slet ikke vedkomme ham som For-

bruger ?
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En Mængde Forbrugsforeninger er

fremstaaet i de senere Aar. Men neppe

en eneste af dem har tænkt paa andet

end at faa Varerne saa gode og saa

billige som muligt.

Men vilde det nu egentlig være saa

urimeligt, om saadanne mægtige Sam-

menslutninger af Forbrugere ogsaa be-

gyndte at interessere sig en Smule for,

hvorledes det er gaaet til med Tilveje-

bringelsen af de Varer, der bydes dem?

I deres Egenskab af Kæmpeforbrugere

maatte jo saadanne Foreninger kunne

gribe regulerende ind i Produktionsfor-

holdene, blot de havde V^lje dertil.

Der tales ofte om, hvad humane Ar-

bejdsgivere og Fabriksherrer kan og bør

gøre til Forbedring af deres Arbejderes

Kaar. Men de kan kun gøre det i For-

staaelse og Samvirken med os, Forbru-

gerne. De kan i Virkeligheden ingen

Vegne komme uden os. Konkurrencen

nøder dem ofte til at være mhumane

som Arbejdsgivere. Men Konkurrencen

— det er jo os. Forbrugerne, Kunderne.

Os er det, det gælder om at gøre tilpas.

Naar vi vil have vor Dragt færdig til

Søndag Aften, saa ser Forretningscheten,

der frygter, at vi skal gaa til hans Kon-

kurrent, sig nødsaget til at paalægge sit

Personale Søndagsarbejde. Det er sand-

synligvis aldeles ikke hans Lyst at over-

anstrenge sine Arbejdere; men Kunderne

nøder ham dertil. Hvorfor? Fordi Kun-

derne er ondsindede, grusomme? Nej,

men fordi Kunderne er tankeløse.

Her skal nu berettes om, hvorledes der

flere Steder i Udlandet hos visse Kredse

er begyndt at gaa Hul paa denne Tanke-

løshed. Et energisk Arbejde er blevet

gjort for at vække Følelsen af det soci-

ale Ansvar hos Forbrugerne og for at

samle dem i Organisationer, der kan

sætte dem i Stand til at gøre dette An-

svar kraftigt gældende.

2. Forbrugernes Sammenslutning
i Amerika.

Bevægelsen rejstes i New York for 17

Aar siden af Fru Josephine Shaw Lowell.

Hun var, ganske ung, blevet Enke efter

en tapper Officer, der faldt i Borgerkri-

gen. Efter den Tid havde hun helliget

sig til Velgørenhed og gjort sig megen

Umage med at lære Nødstilstanden blandt

Arbejderne at kende. I 1890 blev det

af „De arbejdende Kvinders Forening"

overdraget Fru Lowell (der da var 46

Aar gammel) at lede en Undersøgelse at

Syerskers og lignende kvindelige Arbej-

deres Kaar i New York. Og det var

under denne Undersøgelses Gang, det

gik op for hende, at det var Kunderne,

Forbrugerne, man først og fremmest

maatte henvende til sig om en Forbed-

ring af de slette Arbejdsvilkaar. At kom-

me til Forretningscheferne kunde ikke

nytte ret meget, saa længe Kunderne

ikke forstod, hvad det gjaldt. Kundernes

Tankeløshed gik over alle Grænser. Især

de velstaaende Damers Luner og Urime-

ligheder afstedkom megen Fortræd. Ved

at gøre deres Bestillinger i yderste Øje-

blik og ved i det hele at være alt for

fordringsfulde og alt for opsatte paa at

faa Varerne til godt Køb tvang de ofte

den handlende til at overanstrenge sit

Personale og knibe dets Løn ned.

Da dette var gaaet op for Fru Lowell,

sammenkaldte hun straks et offentligt

Møde, hvor Publikum opfordredes til med
sin Søgning at støtte de Forretninger,

der bød deres Forretningspersonale or-

dentlige Kaar. Der vedtoges følgende

Resolution

:

„Der bør nedsættes en Komite, som kan

bistaa de arbejdende Kvinders Forening med
at udarbejde en Liste over de Magasiner,

der behandler deres Personale med Retfær-

dighed. Paa den Maade vil den offentlige

Handling og Mening kunne støtte den vel-

sindede Arbejdsgiver, som gør sin Pligt, og
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sætte den velsindede men af Konkurrencen

afhængige Arbejdsgiver i Stand til at handle

efter sin Samvittighed."

Dette er den første offentlige Tilkende-

givelse af, at Forbrugeren begynder at

føle sit sociale Ansvar og blive sig sin

Magt bevidst. Forbrugeren siger her:

Jeg vil udfinde de humane Forretninger

og give dem alene min Søgning.

Men for at kunne sige et saadant Ord

med Vægt, maa Forbrugerne slutte sig

sammen. Kort efter det omtalte Mede
stiftedes da ogsaa i New York Forbru-

gernes Forbund (Consumers' League) un-

der Ledelse af Fruerne Josephine Lowell

og Maud Nathan. I Forbundets Ved-

tægter udtales det:

1. Det er i Almenhedens Interesse, at alle

Arbejdere faar en ordentlig Løn.

2. Forbrugeren har Ansvaret for det løn-

nede Personales slette Kaar. Det er ham,

der absolut vil have Varerne til godt Køb,

uden at ændse Betingelserne for dette gode

Køb.

3. Det er da Forbrugerens Pligt at under-

søge, under hvilke Betingelser de Varer, han

køber, er forfærdigede, og at forlange, at

disse Betingelser skal være i det mindste

moralske og tillade Arbejderen at leve an-

stændigt.

4. Denne Pligt paahviler først og fremmest

Forbrugerne af saadanne Artikler, som for-

færdiges af Kvinder, da det er givet, at der

ikke findes noget Minimum, hvorunder Kvin-

ders Løn ikke kan synke.

Forbundet erklærer — hedder det vi-

dere i Vedtægterne — , at dets første Op-

gave er at forbedre Kaarene for saa-

danne Kvinder og Børn, der er beskæf-

tigede ved Detail- Salget i New Yorks

Magasiner. „Saa vidt mulig vil Forbun-

dets Medlemmer kun unde saadanne Ma-
gasiner deres Søgning, som nogenlunde

svarer til det Forbillede paa el godt Hus,

som Forbundet har opstillet."

Dette „Forbillede paa et godt Hus"

var en Række Bestemmelser, udarbejdet

efter Samraad med nogle Forretnings-

chefer i New York, som selv havde prø-

vet de paagældende Foranstaltninger i

deres Forretninger. Forbundet indlod sig,

med andre Ord, ikke paa at stille utopi-

ske Fordringer, men holdt sig til, hvad
man havde Erfaring for, var praktisk

gennemførligt : en vis anstændig Lønning
for Personalet, en vis begrænset Arbejds-

tid, visse hygieiniske Fordringer med
Hensyn til Arbejdslokale og andet lig-

nende. Børn under 14 Aar maatte ikke

anvendes til Arbejde.

De Firmaer, der opfyldte Fordringerne

til „et godt Hus", skulde opføres paa en

saakaldet „hvid Liste", som skulde kom-
me alle Forbundets Medlemmer i Hænde.

Tilvejebringelsen af denne Liste kræ-

vede jo en Række Undersøgelser, der

ikke altid, især i Begyndelsen, faldt i god

Jord hos Forretningscheferne. En af

dem, der havde særlig gode Forhold at

opvise, frabad sig udtrykkelig at komme
paa den hvide Liste. Men da dette blev

meddelt Fru Lowell, svarede hun, at det

kunde han ikke slippe for. „Vi bekla-

ger, at denne Forretning ikke synes om
vort Forehavende; men da den opfylder

vore Betingelser, vil vi gøre Reklame for

den, selv mod dens ønske. De Maga-
siner, som arbejder under gode sociale

Betingelser, skal optages paa den hvide

Liste, hvad enten de vil eller ej."

Det var i 1891 den første hvide Liste

fremkom, indeholdende Navnene paa 8

Magasiner. Det var ikke meget i en By
som New York. Men det var dog en

Begyndelse. Og i de følgende Aar ud-

viklede Sagen sig. Der dannedes lig-

nende Forbrugerforbund i andre store

amerikanske Byer. Gennem de første

Aar havde man sin Opmærksomhed ude-

lukkende henvendt paa Udsalgene, Ma-
gasinerne, Konfektionsforretningerne. Men
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i 1898 begyndte man at udstrække Til-

synsvirksomheden ogsaa til Fabrikkerne,

idet man holdt sig til en bestemt Gruppe

af Fabrikker, saadanne, som beskæftigede

flest kvindelige Arbejdere, — særlig Lin-

geri- og Trikotagefabrikationen. Man
opstillede visse Fordringer i Retning af

humane Arbejdsvilkaar til de Fabrikker,

hvis Varer man vilde købe.

Men da Fabrikken jo ikke sælger di-

rekte til Forbrugeren, og da een Fabrik

kan sende sine Varer rundt til mange

Byer, maatte de forskellige lokale For-

brugerforbund slutte sig sammen til en

Enhed, det „nationale Forbrugerforbund",

der anskaffede sig et Varemærke, den

saakaldte Label, som kunde paahæftes

Varerne. Denne Label uddeltes til saa-

danne Fabrikker, som opfyldte Fordrin-

gerne. Og nu kunde altsaa Medlemmerne

i de forskellige Bj'er ved deres Indkøb i

de paagældende Brancher se efter, om
Varemærket fandtes, og i modsat F'ald

nægte at købe Varen.

Ifølge den sidst foreliggende Medde-

lelse*) omfattede det nationale Forbund

i 1906 63 lokale Forbund, fordelte paa

22 af Unionens Stater. 61 Producenter

havde Ret til at benytte Forbundets La-

bel. Af disse er 27 hjemmehørende i

Massachusetts; de andre 34 fordeler sig

paa tolv Stater.

Forbundene i New York og Massa-

chusetts er de betydeligste ; derefter kom-

mer de i Pennsylvania og Maryland. I

de vestlige Stater har Bevægelsen ikke

ret kunnet trives. I det hele taget maa
det vel siges, at disse Forbunds største Be-

tydning hidtil har maattet søges i deres

opdragende Indvirkning paa den offentlige

Mening. De uddeler Smaaskrifter, opslaar

Plakater, holder offentlige Møder og væk-

*) National Consumers' League, Eighth annual

report. (New York 1907).

ker derved Bevidstheden om Forbruge-

rens sociale Ansvar ogsaa hos mangfol-

dige, der ikke straks træder ind som
Medlemmer.

Det er en Art social Prædiken, der

saaledes er kommen i Gang, en Prædi-

ken, der har Adresse til alle — thi hvem
er ikke F'orbruger? — men dog mest til

Overklassen og, kan man maaske sige,

ganske specielt til Overklassens Kvinder.

I har dog vel en Samvittighed! tilraabes

der disse. Men saa maa I virkelig be-

gynde at føle Eders Ansvar. „Hvorledes

kan man forlange af Købmanden, at han

skal indskrænke sine Folks Arbejdstid,

naar du, Forbruger, absolut vil, at de

Varer, du har købt ved Lukketid, skal

være bragt hjem til dig samme Dag!

.... Endnu en Gang: Gør Eder det til

en Regel at købe Eders Ting om For-

middagen og ubønhørligt al nægte Mod-

tagelsen af enhver Pakke, der sendes til

Eder efter Kl. 6 om Eftermiddagen."

Eller — hedder det i en anden Hen-

vendelse — „hvorfor være saa opsat paa

at faa Varerne til godt Køb? Her har

vi Aarsagen til et skrækkeligt Tryk over

Arbejdernes Liv. Det er besynderligt, at

Mænd og Kvinder, der vilde forfærdes

ved Tanken om at købe stjaalne Sager,

kan føle en saadan Hjertensfryd ved at

have faaet pint Butiksprisen dygtig ned.

Hvordan lader det sig vel gøre at sælge

disse Varer til saa ekstra godt Køb —
uden ved at stjæle Arbejdstimer fra an-

dre Mennesker, fra Kvinder, ja selv fra

Børn?"

„Der findes Selskaber og Foreninger,

som har til Hensigt at hjælpe Livets

overvundne, de syge, svage, forkomne.

... Vi har stillet os den Opgave at

komme Arbejderne til Hjælp. Forbruger-

nes Forbund støtter dem, der ikke er

overvundne, dem, der arbejder, og dem,

der kæmper bravt for Livet."
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3. Forbrugernes Sammenslutning
i Europa.

Fra Amerika forplanter Bevægelsen sig

til Europa. I Paris stiftedes 3. Juledag

1902 et socialt Køberforbund (Ligue so-

ciale d'acheteurs) efter det amerikanske

Mønster. Den, som her satte Sagen i

Gang og i de forløbne fem -seks Aar

har været den egentlige Drivkraft ved

Foreningens Opkomst og energiske Frem-

træden for Offentligheden, er Fru Henri-

ette Jean Brunhes, en Datter af vor dan-

ske Generalkonsul i Paris, E. Hoskier.

Denne begavede Dame, der tidligere har

gjort sig bekendt ved et interessant Skrift

om John Ruskin, har sat sin sjeldne In-

telligens, Arbejdskraft og humane Be-

gejstring ind paa at virke som „Secré-

taire-général", d. v. s. som praktisk Ar-

bejdsleder, for Keberforbundet.*)

En af Formerne for denne Forenings

Virksomhed er Uddelingen af smaa Trak-

tater, nydeligt udstyrede, paa hvis For-

side forskellige gode og praktiske Raad

og Anvisninger findes trykt med iøjne-

faldende Skrift. En af disse Forsider ser

f. Eks. saaledes ud:

Imod Arbejdsstandsningen.

Efter Overanstrengelsen sidst paa Aaret

kommer den sørgelige døde Tid i Januar og

Februar.

Naar Arbejdsgiverne i den Tid næsten

ikke har mere Arbejde,

da er det vor Skyld.

Naar Arbejdsgiverne midt om Vinteren af-

skediger en stor Del af deres Arbejdere,

da er det vor Skyld.

Naar disse arbejdsløse Arbejdere sulter og

fryser,

da er det vor Skyld.

Lad os tilbageholde vore Reparationer og

nogle af vore Bestillinger til Maanederne

Januar og Februar.

*) Forbundets Bureau er Rue Serpente 28, Paris.

Det gaar altsaa ud paa at vække

Ansvarsfølelsen hos Køberne og i det

hele at faa dem til at tænke sig om.

Paa et andet af de smaa Hefter staar:

Lej ikke en Lejlighed uden at have set

paa Tjenestefolkenes Kamre og Køkke-

nets Beliggenhed.

Paa et tredje Hefte (udkommet hen-

imod Rejse-Sæsonen) findes en Opfordring

til ikke at have alt for tunge Rejsekuf-

ferter og ingen med brækkede Laase og

Beslag, som Jernbane- og Hoteldragerne

kan saare sig paa.

Det franske Køberforbund har arbejdet

kraftig paa at bringe til almindelig Be-

vidsthed Betydningen af Loven af 13.

Juli 1906 om en ugentlig Hviledag. Lo-

ven er temmelig ufuldstændig og let at

omgaa. Derfor har Foreningen taget op

en Agitation blandt Publikum for dens

Overholdelse — ud fra den Betragtnings

at „Retten til Hvile er Betingelsen for

alt videre Fremskridt", — at „et udmat-

tet Proletariat aldrig vil blive et frit og

selvstændigt Folk."

Straks efter Lovens Vedtagelse fandtes

følgende Plakat opslaaet paa Murene i

Paris og flere andre Byer:

For den ugentlige Hviledag.

„Er der nogen, der vil

købe, skal der ogsaa nok
være nogen, der vil sælge."

Købere og Købersker!

Den gennemførte Overholdelse af en ret-

færdig og human Lov afhænger af os ....

Agitér! gør hvad I kan for at faa Folk til

at forstaa Loven, og især for at faa dem til

at overholde den

!

Ved Eders Indkøb!

Ved Eders daglige Indkøb har I en afgjort

Magt over Handelens Verden og over Ar-

bejdets Verden.

Køb intet

uden at gøre Eders Indkøb til en Propagan-

da for den ugentlige Hviledag ....
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Købere og Købersker

!

Nægt dem Eders Søgning, de Handlende,

som bryder eller krænker eller omgaar Loven

om en ugentlig Hviledag. Gør stor Reklame

for de Værksteder og Magasiner, for alle de

Organisationer, Korporationer og Selskaber,

som med god Vilje overholder den lovbefa-

lede Lukketid. En Lov retleder Sædvanerne

og forbereder Sæd og Skik ; men Sæd og

Skik alene sikrer en Lovs Varighed. Maatte

enhver af os, Købere og Købersker, mere

og mere blive sig sit sociale Ansvar bevidst

!

Del sociale Køberforbunds Geneiahehiel<fr,

Henriette Jean Brunhes
2<S Rue Serpcnte, Paris.

I Slutningen af 1906 holdt Forbundet

et Møde, hvor man diskuterede Spørgs-

maalet om Tjenestefolkenes Søndagsfri-

hed. Referat af Mødet findes i Forbun-

dets første Kvartalsmeddelelse for 1907.

Professor Raoul Jay og Madame Jean

Brunhes opfordrede Herskaberne til at

finde sig i de Ulemper, der kunde flyde

af at være uden Tjenestefolk om Søn-

dagen. Man kunde f. Eks. spise koldt

Kød og opvarmede Grønsager.

Dette kaldte et af Foreningens Med-

lemmer, Hr. Paul Juillerat, frem til en lille

Indsigelse. Han maatte tilstaa, at han

holdt ikke af opvarmede Grønsager. Og
hvad Tjenestefolkene angik, saa var de

ikke „Arbejdere", men en Del af Hus-

standen og maatte ikke svigte Huset om
Søndagen. Hvile skulde man unde dem

;

deri var han enig; men hvorfor netop

om Søndagen?

Fru Jean Brunhes svarer: „De har

ganske Ret, Tjenestefolkene er ikke Ar-

bejdere, de er Slaver .... Hvorfor de

skal have fri om Søndagen? Fordi vi,

hvad det end skal koste os, vil leve op

til vore Overbevisninger. Og vor Over-

bevisning forbyder os at paalægge et

menneskeligt Væsen Søndagsarbejde.'"

Denne lidt vel summariske Afvisning af

Hr. Juillerats Indvendinger kunde dog

maaske tyde paa, at disse har indeholdt

et ganske lille Gran af Sandhed og sund

P^ornuft. Men videre.

Der findes en fransk Lov, som gaar

ud paa, at Butikspersonalet skal have

Stole at sidde paa, naar de ikke ekspe-

derer. Men denne Lov er bleven om-

trent virkningsløs. Selv om der findes

Stole, tør Ekspeditricerne dog i Regelen

ikke sætte sig paa dem, idet de véd. at

det ikke vil være vel set. Her har nu

Køberlorbundet gjort sig til Opgave at

faa gennemført Lovens Hensigt. Man
skal blot — hedder det i den 3die Kvar-

talsberetning for 1W7 — naar man som
Kunde kommer ind i et Magasin og ser

de ubeskæftigede Ekspeditricer staa op,

gøre en Bemærkning om det paafaldende

deri — ikke til de unge Piger, men til

Inspektørerne.

I det hele kan man — tilføjes der —
komme langt ad denne Vej. Blot man
ikke skyr den Ulejlighed at henvende sig

til Inspektører og Direktører, naar man
lejlighedsvis har noget paa Hjerte, vil

man sædvanlig finde dem imødekommen-

de overfor Kundernes Ønsker. Og der

fortælles derefter, som et Eksempel, hvor-

ledes et Medlem af Forbundet, Komtesse

B. de Guitaut (iøvrigt en Søster til Fru

Jean Brunhes) ved given Lejlighed har

taget et rask Initiativ til Gennemførelse

af en lille Forbedring.

Fru de Guitaut er en Dag inde at

købe noget i en Forretning, der hedder

Grands Magasins aux Galeries Lafayette.

Da hun. efter endt Køb, henvender sig

til en Kassererske, mærker hun, at hun

befinder sig i en meget slem Træk fra

nogle store Glasdøre, der idelig gaar op

og i. Fruen spørger den unge Kasserer-

ske, om hun kan holde ud at sidde i

denne Træk. „Aa nej", svarer Kasserer-

sken, „men derved er intet at gøre".

Straks henvender Fruen sig til en Inspek-
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tør, der er 1 Nærheden. „Derved kan

jeg intet gøre", lyder Svaret, „De maa
henvende Dem til en af Direktørerne".

Paa Stedet lader Fruen sig vise hen,

hvor hun kan træffe en af dem. Efter

en længere Vandring gennem forskellige

Lokaler finder hun ham i Kælderetagen.

Han modtager hende med største Høf-

lighed, følger hende op, undersøger For-

holdet paa staaende Fod og lover at tage

sig deraf. Nogle Dage efter modtager

Komtessen følgende Brev fra Direktøren

:

Frue!

Som De vil kunne overbevise Dem om
ved Deres næste Besøg i vore Magasiner, er

den unge Pige, hvis Anbringelse De saa

ædelmodigt har skænket Deres Opmærksom-
hed, nu flyttet hen, hvor hun er i Ly for

al Træk,

Lykkelig over at have kunnet tilfredsstille

Dem, har jeg den Ære

Dette var altsaa Forbundet i Paris.

Foruden dette er der i Europa senere

dannet sociale Køberforbund i Bern og

i Berlin (Kontor Hollendorfstrasse 29-30)*).

4. Kamp mod Udsvedningssystemet.

I de senere Aar har saavel de ameri-

kanske som de europæiske Forbruger-

forbund i stigende Grad maattet henvende

deres Opmærksomhed paa den uhygge-

lige Form for Arbejdets Udførelse, der

sædvanlig gaar under Navnet The swea-

ting System, Udsvedningssystemet.

Vi har jo set, hvorledes Foreningerne

har stræbt at forbedre Arbejdsforholdene

paa Fabrikkerne, bl. a. ved at kræve den

nyere Arbejderlovgivnings humane Be-

stemmelser virkelig gennemført.

*) Der blev ifjor Foraar udstedt Indbydelse til

„de sociale Køberforbunds første internationale

Konference', der skulde afholdes i Genf 24—26
September 1908.

Men nu er det, man er kommen under

Vejr med, at jo mere det virkelig lykkes

at bringe Værksteder og Fabrikker under

Kontrol, desto mere driver man Produ-

centerne ind paa at lade Arbejdet be-

sørge udenfor Fabrikkerne under ganske

ukontrollerede Forhold.

Naar man paa Fabrikken skal opfylde

visse hygiejniske Fordringer, naar man
ikke dér maa anvende Børns Arbejds-

kraft, naar man er nødt til at betale

Arbejdslønnen efter en fastslaaet Tarif,

da bidrager alt dette til at fordyre Pro-

duktionen. iMen det standser ikke Ti-

dens voksende Efterspørgsel efter billige

Varer. Godtkøbskrammet, der ligner no-

get, det er det. Folk vil have. Og hvor-

ledes da skaffe dem det, naar man saa-

ledes bliver set paa Fingrene med Hen-

syn til humane Arbejdsvilkaar?

Ja, der er en Maade. iMan arrangerer

sig med en Entreprenør, som paatager

sig Leveringen af saa og saa stort et

Parti af den og den Vare for saa og saa

meget. Hvor og hvorledes han faar Va-

ren forfærdiget, spørges der ikke om.

Og hvad han kan spare i Produktions-

omkostninger, bliver hans Fortjeneste.

Denne Entreprenør forstaar da at op-

søge den uorganiserede og ukontrollere-

de Arbejdskraft, de Folk, der er rede til

at arbejde for hvad som helst, f. Eks.

fattige Koner, der faar Arbejdet hjem og

besørger det i deres Fritid, hvilket jo

nærmest vil sige i den Tid, de ellers

skulde sove. Ofte tager de deres Børn

til Hjælp, og det gaar ud over baade

deres Skolegang og deres Nattesøvn.

Undertiden indretter en saadan Entre-

prenør Systuer for saadanne, som ikke

har kunnet faa Arbejde andetsteds, og

som her gaar ind paa at arbejde næsten

hele Døgnet igennem, sammenpakkede i

et usselt Rum. Ofte har Entreprenøren

sine Arbejdere i Kost og Logi og kan
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sætte dem paa Gaden, dersom de ikke

opfylder hans Fordringer.

Meget ofte er eet og samme Rum disse

Arbejderes Værksted, Køkken, Spisestue

og Soveværelse. I en By som New York

findes et Utal af saadanne Reder. Denne

By udfører aarlig en stor Mængde fær-

digsyede Klæder, hvoraf 70 ^% er for-

færdigede „hjemme", som det kaldes.

Ikke færre end 65000 mandlige og kvinde-

lige Arbejdere i New York er beskæf-

tigede med dette Hjemmearbejde. Deres

Gennemsnitsløn er 10 Dollars om Maa-

neden for 13 Timers dagligt Arbejde.

En meget stor Del af disse Arbejdere

lider af Tuberkulose eller andre smit-

somme Sygdomme. Og dog sidder de

med deres Sytøj omtrent til deres Døde-

dag. Maaske er det en elegant Robe,

der saaledes forfærdiges. Og naar den

siden hænger til Udstilling i Magasinet,

kan ingen se paa den, hvorfra den er

kommen, og hvilken Smittefare den

gemmer.

Den medicinske Verden har da ogsaa

begyndt at slaa Allarm. Dr. Lucien-Graux,

den parisiske Redaktor af Gazelle' médicak,

udgav iforfjor en Pjece om dette Emne*),

hvori han siger: „Mere end een elegant

Dame har faaet Døden af en Robe, syet

under disse Forhold". Og han anfører

fra Amerika følgende konstaterede Kends-

gerninger:

„En Klædning var forfærdiget i Cin-

cinnati i et Hus, hvor der var 3 Tilfælde

af Kopper, og en af de syge, kun halv-

vejs helbredet, havde arbejdet paa denne

Klædning. Den sendtes til Dayton og

solgtes dér. Køberens Familie fik Kop-

per, og hans Kone døde deraf."

„Hr. Griffin, Arbejdsinspektør i Massa-

chusetts, fandt en tolvaarig Difteritis-

*) Le sweating system et la loi sur la protec-

tion de la santé publique. Paris 1907.

patient liggende paa nogle Klæder, som

hans Moder havde gjort færdig for en

stor Forretning i Boston."

Det er kun et Par af de mange anførte

Data. Der synes da virkelig at være

Sandhed i, hvad det sociale Køherforbund

i Paris har trykt paa Forsiden af et af

sine Hefter: „.\t købe færdigsyede Klæder

uden at vide, hverken hvad der er betalt

i Arbejdsløn, eller hvor Arbejdet er ud-

ført, det er altid det samme som at

hjælpe med ved Udbytningen af Hjemme-

arbejderne, og det er undertiden endog

det samme som at købe Tuberkulose,

Difteritis, Mæslinger eller Skarlagensfeber

og tage dem med hjem."

Det værste er imidlertid ikke Smilte-

faren. Den undgaar man jo alligevel

ikke. Men det værste er den Udpinen

af den sidste Draabe Arbejdskraft, der

paa den Maade finder Sted ved Benyttelse

af i Forvejen overanstrengte Menneskers

Smule Hviletid eller af Børns uudviklede

Kræfter. De energiske Undersøgelser,

Køberforbundene har anstillet, har afsløret

hjerteskærende Ting. I Paris fandt man
et tre Aars Barn, der var sat til at sy

Knapper fast paa Kartoner og maatte

presse Naalen ind med Haandfladen,

fordi Fingrene var for svage. Midt i

Haandfladen var der kommen en stor

Vable eller Knyst.

Forbrugerforbundet i New York for-

tæller i en Aarsberetning om et andet

tre Aars Barn, som sad stadig og ar-

bejdede, og da Stolen var for høj, saa

Benene hang ned uden at naa Gulvet,

angrebes de tilsidst af Ankylose. Barnet

kom nu paa et Hospital og blev under-

kastet en Operation uden dog at gen-

vinde den fulde Brug af sine henvisnede

Lemmer.

De amerikanske Foreninger har virke-

lig, baade i New York og Massachusetts,

opnaaet at faa de offentlige Myndigheder
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til at holde Øje med disse Misligheder.

I hvert Fald er der taget Bestemmelse

om, at en Liste over Hjemmearbejderne

skal affattes, stadig holdes å jour og

sendes til i\rbejdsinspektionen. Om denne

saa kan overkomme et blot nogenlunde

virksomt Tilsyn med alle disse Huler, er

ganske vist et andet Spørgsmaal.

5. Mægling i Arbejderkonflikter.

Store Resultater med Hensyn til at

forbedre Samfundstilstandene kan — i

det mindste foreløbig — selvfølgelig ikke

ventes af de sociale Forbrugerforbunds

Bestræbelser. I en Beretning fra Amerika

hedder det da ogsaa: „Det, Foreningerne

har haft mest Held med og Udbytte

af, er den opdragende Side af deres

Virksomhed : Uddelingen af Smaaskrifter,

Opslag paa Murene, Foredrag o. s. v."

Man opdrager Køberen til at føle sit

sociale Ansvar og lærer ham at gøre

selve den Handling at købe til et Middel

i den sociale Retfærdigheds Tjeneste.

Nogle smaa faktiske Resultater naaes

jo ogsaa. Blot en saadan Ting, at en

Kassererske, som vi hørte, bliver bragt

i Ly for Trækvinden, er straks en lille

Realitet og har som saadan visse For-

dele fremfor selv de mest storartede blot

drømte Samfundsforbedringer.

løvrigt er de opnaaede Resultater ikke

altid saa ganske smaa. Den energisk

og klogt ledede franske Forening har

endog ved given Lejlighed forstaaet at

gribe ind i Konflikten mellem Arbejdsgiver

og Arbejdere.

I 1906 havde Skræddernes Fagforening

i Paris ved Opslag paa Murene advaret

mod at købe Klæder hos de og de navn-

givne Firmaer, der nemlig benyttede sig

af ukontrolleret Hjemmearbejde og derved

udsatte deres Kunder for at inficeres af

smitsomme Sygdomme.

Iblandt de 60 angivne Firmaer var

der eet, som meldte sig brøstholdent.

Og med Rette. Thi en Maaned forud

for Opslagenes Anbringelse havde dette

Firma ophørt at benytte Hjemmearbejde

og havde faaet indrettet gode Værksteder

for sine Arbejdere.

Firmaet stævnede nu Fagforeningen til

Betaling af en stor Skadeserstatning. Og
det saa galt nok ud for de uheldige

Skræddersvende. Men nu greb Køber-

forbundet ind. Det havde overbevist sig

om, at Fejlen var begaaet af Uvidenhed.

Fagforeningen havde været i god Tro,

da den opslog sine Plakater. Køberfor-

bundets Bestyrelse tilbød da sin Mæg-
ling, fik begge Parter til at give Møde
hos sig, og havde efter halvfjerde Maa-

neds ihærdige Anstrengelser virkelig Held

til at faa et Forlig i Stand. Skrædder-

firmaet tog sin Stævning tilbage mod at

faa sine hafte Omkostninger dækkede af

F'agforeningen. Og Køberforbundet paa-

tog sig at gøre Offentligheden bekendt

med de gode Arbejdsforhold, der var

blevet indført hos det paagældende

Firma.

Det siger sig selv, at en Organisation,

der repræsenterer en stor Mængde gode

Købere, er usædvanlig godt egnet til

som Mægler at gøre Indtryk paa en

maaske ellers umedgørlig Arbejdsgiver.

Dette har bekræftet sig ogsaa i et andet

Tilfælde. I 1907 opstod en Konflikt paa

Chokoladefabriken Russ-Suchard i Schweiz.

Fabriken afskedigede ni Arbejdere, som
havde været med til at danne en Fag-

forening for Chokoladearbejdere. Fag-

foreningen forlangte, at de skulde antages

paany. Bestyrelsen afslog det, og det stod

paa Nippet til en stor Arbejdsnedlæggelse

over hele Kanton Neuchatel. Men Ar-

bejderne fandt da paa at henvende sig

til det schweiziske Køberforbund i Bern

om Mægling. Dette Forbund, der re-
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præsenterer en stor Mængde købedygtige

Chokoladeforbrugere, opfordrede da Fa-

brikanten — der iøvrigt var en af de 5

schweiziske Chokoladefabrikanter, der i

Forvejen stod opført paa Forbundets

„hvide Liste" — til at tage de afskedigede

Folk paany i Arbejde. Efter tre Ugers

Underhandlinger gik Sagen i Orden, og

Chokoladearbejdernes Fagforening be-

kendtgjorde i Bladene, at „ved det so-

ciale Køberforbunds ganske uinteresserede

Mellemkomst er den Konflikt, der var

opstaaet mellem Arbejderne og Cheferne

for Chokoladefabriken Russ-Suchard &
Co., endt til Parternes Tilfredshed."

Ikke sandt, det er virkelig noget nyt

at se Køberen saaledes optræde som

tredje Mand i den sociale Koncert ved

Siden af Arbejder og Arbejdsgiver. Det

er den simple Følge af, at han ogsaa^

ligesom, de to andre, begynder at orga-

nisere sig. Da er det — som det hedder

i en Artikel af Charles Gide*) — forbi

med den Dumme-Peter Rolle, Køberen

hidtil har maattet spille paa den økono-

miske Scene. Nu skal Køberen for Frem-

tiden spille den første Rolle som Kongen

for det hele. Og dertil er det, disse For-

bund vil opdrage ham.

6. En Piece om Bevægelsen.

Hvem der ellers vil se Spørgsmaalet

om Køberens Rolle i det økonomiske

Liv gennemtænkt og belyst fra Køber-

forbundenes Synspunkt, kan henvises til

en Piece af den schweiziske Deputerede

A. de Morsier. **) Efter en mere alminde-

lig Undersøgelse af det her berørte øko-

nomiske Problem kommer Forfatteren

*) I „Semaine Litteraire" 23. Marts 1907. (Genf).

**) A. de Morsier: Le role de l'acheteur dans

les conflits économiques. St. Blaise, 1906. 77

Sider.

ind paa en Omtale af Køberforbundene.

„Disse Forbund", siger han bl. a., „kræver

ikke, at deres Medlemmer skal tilhøre

noget som helst bestemt socialt eller

politisk Parti; de staar uafhængige af

alle Partier og vil vedblive dermed ; de

arbejder, ikke paa Grundlag af Klasse-

kampen, men paa Grundlag af Forstaaelse

mellem Klasserne, for V'irkeliggjørelsen

af det økonomiske Ideal. Endvidere,

hvert Medlem af Forbundet kan blive i

sit vante Virkefelt, træder ikke ud af sin

sociale Klasse, men optræder ene og

alene i sin Egenskab af Køber. Saaledes

omformes — som Fru Brunhes meget

rigtig siger — Køberens økonomiske

Funktion til en social Funktion; Køberen

sætter en metodisk Undersøgelse i Gang,

og han forlanger, at det Arbejde, han

køber, .skal være udført under normale

og socialt gode Vilkaar; saaledes ser

Køberen sig til syvende og sidst stillet

som en Voldgiftsmand i de økonomiske

Stridigheder, fra hvem der ikke kan

appelleres."

Tilsidst imødegaar Morsier de kritiske

Indvendinger, der Tid efter anden har

været rejst mod Bevægelsen.*) Naar

det f. Eks. har været gjort gældende, at

den hvide Liste i Virkeligheden er det

samme som en Boycotning af de Forret-

ninger, der ikke findes paa den, svarer

Morsier, at det kan man sige om alle

Reklamer. Og han henviser til Stjernerne

i „Bådecker" og til Turistklubbernes lig-

nende Anbefalinger af de Hoteller, der

passer for deres Medlemmer. Det er en

ganske simpel Ret, Køberen her udøver,

og som kun Sammenslutningen giver

ham Magt til at udøve. „Dersom man
anerkender Arbejdernes Ret til Sammen-
slutning for at kunne gøre Strike, eller

*) Se f. Eks. en Kritik i ..Kaufmånnisches Cen-

tralblatt". Marts 1906, af Professor Wuarin i Genf.
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Arbejdsgivernes Ret til Sammenslutning

for Lockoutens Skyld, saa maa man
ogsaa anerkende Købernes Ret til Sam-

menslutning for som Købere at kunne

tage Kampen op mod Arbejdets Kon-

flikter ved at søge Arbejdsvilkaarene

ændrede."

Tilsidst skriver Morsier: „Socialismen

har hidtildags i Almindelighed taget godt

imod Køberforbundene. Vi glæder os

derved, al den Stund ingen social Reform

vil komme i Stand uden Tilslutning fra

Arbejdernes Associationer, og Køberfor-

bundene har til Princip at træde i For-

bindelse med disse og støtte, hvad de

finder retfærdigt i deres Fordringer.

Køberforbundene har endnu meget

Arbejde for sig.

Vi vil ønske, at de maa have Frem-

gang til Held for Menneskeheden."

Disse Slutningsord mener jeg, man
uden Betænkning kan underskrive. Hvad
enten man vil gøre sig større eller mindre

Tanker om de praktiske Resultater, der

i det enkelte vil kunne indvindes, saa er

det i hvert Fald en given Sag, at disse

Foreninger udfører et betydningsfuldt

socialt Vækkerarbejde. De indprenter

os, hver især, vort sociale Medansvar.

De virker i egentligste Forstand folkeop-

dragende. Thi — som Ch. Gide siger

i sin før nævnte Artikel — „Folket, det

er ikke Arbejderklassen, som Socialisterne

ynder at fremstille det, idet de tager

Delen for det hele; nej Folket, det er

Forbrugeren."
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iBn IDao af mit %iv —
ARBEJDSDAGEN
Af Johannes Poulsen.

I

EN tåge — langt, langt borte i det

fjerne hører jeg en høj, syngende

stemme, der først utydeligt — som toner

i luften — bølger frem og tilbage, op

og ned, og derpå efterhånden tager

form og endelig toner i mit øre på ri-

vende norsk

:

„Herren får stå op nu! Brandkonstab-

len er der ute! Klokken er fem på ti."

Ih Gudfader! — jeg troede jeg drømte!

Det var den norske pige, der vækkede

mig. — Jeg svarer i samme tåge: javel,

javel. — Å, gå Fanden i vold ! summer

det inden i min hjerne — onikrin^^ min

pæl. Bliv ikke forbavset, kære læser,

tro ikke, at jeg er gal. — Det er virke-

lig en pæl !
— Der fortælles om dron-

ninger og onde oldinge, at de fik en

træpæl rammet igennem sig ned i en

mose — en højst uhyggelig og ubehage-

lig tildragelse. Vi, der ikke er morgen-

mænd — noget, jeg aldrig har været —
har det på samme måde; vi vågner med
en pæl slået igennem panden, gennem

hjernen, ned i hovedpuden, gennem fje-

dermadratsen, ned i gulvet. Det er ikke

muligt at løfte hovedet, eller blot dreje

det; det eneste, der forløser en fra denne

blytunge, søde smerte er — at sove

videre.

Men nej !
— lidt efter hører jeg en

anden, men blidere norsk stemme, der

siger lige ved mig: „Men Johannes da!

Klokken er over ti, nu får du virkelig

stå ut av sengen da! Du kan ikke

komme for sent på prøven igen idag."

Nej det kan jeg vist ikke — jeg har des-

værre det uheld, at jeg altid kommer
lor sent, til alt, ligegyldigt, hvad det er.

Det er virkelig sandt, når jeg siger, at

jeg lever mit liv i en stadig kamp for

at komme tids nok — det er desværre

endnu aldrig lykkedes for mig. — Min

ulykke her i livet har nemlig været, at

jeg er kommen for tidlig til alt, derfor

kommer jeg nu for sent til alt. Jeg fore-

slår den blide, norske stemme alt, at vi

skal sende sygemelding, at jeg skal tage

min afsked, at jeg skal begå selvmord,

der er intet, der hjælper, jeg må ud af

sengen, jeg tumler hen og får et par

hvide bukser, en flonels skjorte og et

bælte på, derpå raver jeg som en druk-

ken ud af døren ind i en tom stue i

nærheden og står ansigt ti! ansigt med
— brandkonstablen, d. v. s. sprøjteføre-

ren, min bokselærer.

God morgen! God morgen! — Hand-

skerne kommer på, vi begynder: han

slår mig to bagvendte slag på hver side

af kæberne, han støder mig i synet og

i hjertekulen, han tærsker mig i siderne

på mine falske ribben med sine store

handsker. — Jeg støder i søvne efter

hans højre øje og rammer ham på kæ-

ben, han støder mig lige midt i ansigtet

— det vågner jeg af og tærsker på ham
med engelske og franske stød imellem

hinanden, vi springer om hinanden som

to haner og støder og slår alt, hvad

vore muskler kan præstere, men da han

er langt stærkere end jeg og kunde

bokse, da jeg blev født, så får jeg en

forfærdelig masse høvl, men jeg har lige

siden min barndom, da jeg blev sendt i

skole i Birkerød, lært at indse, at klø

er det sundeste af alt, så jeg tager dem
med glæde. Vi sjmker udmattede om
på to stole — op igen — forfra igen.

Enkelte vil måske forarges over det
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brutale i, at

to mandfolk

står og slår

hinanden i

synet som

to havnesjo-

vere, men,

kære læser,

hvis du vid-

ste , hvor

mange gan-

ge i mit ikke

lange liv det

har været

mig til umå-

delig nytte,

at jeg har

kunnet bok-

se, og at jeg

uden opsæt-

telse og med

det samme
har kunnet

give den,

som fornær-

mede mig,

selvom han i styrke var mig overlegen,

en sådan dragt kunstfærdige prygl, at han

ikke undgik at mindes dem i nogen tid —
så vilde du lade din forargelse fare. —
Livet er en kamp! og vil man være med

i den, bliver man desværre nødt til at

kunne slå — både på den ene og den

anden måde. — Men videre, dagen fly-

ver! Ud i badeværelset, kniven frem —
jeg er stolt af at kunne rage mig selv

på 4 minutter, det er mer, end en bar-

ber kan — op i det varme bad med
et plump — masser af sæbeskum —
masser af koldt styrtebad — åbne vin-

duer— I. P. Muller og et stort håndklæde

og en tandbørste •— slå en skilning

i 5 tag — ud af badeværelset — man-

schetskjorten over hovedet — tøjet på —
ind og spise appelsiner, havregrød, blød-

kogte æg,

chokolade,

the og ristet

brød med
min kone.

Kl. 12 skal

jeg være på

prøven —
den er nu

et kvarter

over ! Him-

len må vide,

hvordan den

er bleven

det; jeg har

dog holdt så

nøje øje med
uret hele ti-

den. Min

hat! mine

handsker!

min rolle!

Ud ad dø-

ren som et

lyn, ned ad

trapperne,

hen ad gaden, med et sprmg op foran

på linie 1, på kongens nytorv er klok-

ken fem minutter over halv et — ned

af sporvognen, i løb over til automo-

bilerne, op foran på og i fuld fart ned

ad østergade og strøget, det er mærkelig

nok det eneste sted i byen, hvor kuskene

ikke bliver mulkterede, når de kører et

par gange hurtigere, end de må.

Vi lander akkurat kl. halv et i Jern-

banegade nøjagtig en halv time for

sent — med uhyggelige følelser farer

jeg gennem porten til templet. Jeg vil

slet ikke tale om den klynge grinende

maskinfolk, der møder mig på trappe-

afsatsen, heller ikke om portnerens be-

brejdende blik, endnu mindre om regis-

søren, der ligner en gammel citron, ej-

heller om de andre skuespillere, der.
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nogle rasende, andre ondskabsfuldt gri-

nende, alle vender ansigterne imod mig

— jeg føler mig slået til jorden og lover

mig selv indvendig, at det skal være

sidste gang.

Det kommer nu an på, om det er in-

struktør nr. I eller nr. II, der har prøven.

Hvis det er nr. I. klarer jeg den stolt —
når jeg nemlig kommer en halv time

for sent, kommer han i reglen 3 kvarter

for sent (det er dog en gang hændt mig,

at han var kommen præcis, medens jeg

kom en time for sent — hvilket ikke

var så heldigt). .Skulde det virkelig

hænde, at han af en uforklarlig grund

skulde være så uheldig at komme før

mig, så tager han mig alvorlig til side

og siger, at han for personalets skyld

nu bliver nødt til at idømme mig en

meget streng mulkt — hvorpå han

idømmer mig den for to dage senere

som en virkelig grand -seigneur at op-

hæve den, idet han med vemod min-

des sin egen ungdom. Er det der-

imod instruktør nr. II, så er det højst

uheldigt — han har nemlig været ved

militæret, og derfor gør mangel på præ-

cision ham skumrasende. Jeg finder på

de utroligste undskyldninger over for

regissøren og ham, hvilket ikke har no-

gen større virkning på dem, men ved

hjælp at et sagførertalent, som jeg har

arvet efter min ældste broder og hvor-

ved jeg kan fordreje enhver sag, får

jeg det efterhånden lavet sådan, at fejlen

nærmest bliver teatrets og slet ikke

min — det er virkelig hændt mig, at

jeg har kunnet få dem til omtrent at

gøre mig en undskyldning, fordi jeg

var kommen for sent, hvorpå jeg med
en uforskammet og fornærmet mine er

gået ned på scenen for at begynde prø-

ven.

Om prøven kan jeg ikke sige meget

— den er nærmest kedelig. Intet er

nemlig så dræbende som gentagelsen, og

når instruktøren efter hver scenes slut-

ning siger: „Skal vi så tage den scene

om igen", så kunde jeg lige så gerne

falde om på gulvet og dø. — Intet er

så uudholdeligt som gentagelsen. Hvis

den optræder i det daglige liv, gør den det

til en åben begravelse; hvis man lader

den optræde i sin skuespillervirksomhed,

bliver man en stivnet og dårlig skue-

spiller; kan man ikke hveigang gøre

noget nyt, noget som ikke har været set

og gjort før, må man hellere lade være

at gøre noget. Det nye, det nye skridt,

er talentet, gentagelsen er talentløsheden.

Man kunde sige: „Det må da være

interessant at indstudere og prøve på sine

roller." Nej det er det ikke. Det ene-

ste, der er interessant, er de øjeblikke,

når man går hjem om aftenen, når

man rider ude i skoven eller vågner om
natten, hvor ideerne pludselig, uden at

man aner det, kommer dalende ned over

een fra Vorherre (naturligvis forudsat at

de kommer, for del er jo ofte, de ikke

kommer), så føler man sig i ganske

nær, usynlig berøring med høje, forun-

derlige, ja guddommelige væsner; det er,

som om man fandt skatte i jorden og i

luften, og man er opfyldt af en henryk-

kelse og en fryd, der er uden lige.

Man går hen ad gaden, glipper med

øjnene og smiler over hele ansigtet, man
slår ud med hænderne, synger sin rolles

melodier i sporvognen — og folk stirrer

på een og tror, man er gal. —
Klokken 4, sommetider kl. 6, er prø-

ven forbi. Vi styrter fra teatret som
drenge, der får månedslov. Jeg plejer

at ride efter prøven — jeg har en stor-

artet hest. Den er ikke af nogen særlig

fin herkomst, og den er heller ikke kost-

bar, men den er stærk som en bjørn,

hurtig som en tiger og klog som et

menneske. Den forstaar alt. hvad min
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kone og jeg siger til den, og vi elsker

den som en broder. Vi kan faa den til

at gjøre alt, hvad vi vil, blot ikke ved

at bruge schenkler eller pisk, men ved

at tale til den og bede den om det. Saa

lægger den ørerne hurtigt tilbage og for-

meligt lytter efter den venlige stemme bag

sig og gaar straks i karriere over de

længste grøfter og de højeste hurdler.

Det er en lille russisk kosakhest, som

jeg formoder, at nogle officerer har

været bedrageriske nok til sammen med

nogle andre stykker at sælge ud af regi-

mentet — den har nemlig aldrig fejlet

det mindste.

Jeg plejer at spille Polo, det vil sige

— en englænder vilde vist trække stærkt

paa smilebåndet ad den Polo, vi spiller

herhjemme. Det er nemlig omtrent den

dyreste sport, der er til ; man skal i

reglen hver have tre Polo-ponnyer til

sådant noget som et par tusind kroner

stykket. Spillet er nemlig saa anstræn-

gende for ponnyen, at man må skifte

hvert tiende minut. Men trods det, at

vi ikke her kan honorere de engelske

og de amerikanske fordringer, er det

dog den vidunderligste sport, der findes.

Den forbinder væddeløbets, parforce-

jagtens og hazardspillets charmerende

ophidselse med fodboldspillets kraft og

taktik og criquetspillets øvelse i hånden

og øjet.

Det er vanvittigt vidunderligt at flyve

hen over marken, at klemme hestens sider

med sine knæ og lår, at føle dens ryg

flyve som en stålbue under sig, at

„brase" modstanderen, det vil sige, at

styrte sin hests krop fra siden ind paa

modstanderens hest, at svinge de meter-

lange spanskrørskøller som hjul i luften,

så det hviner i ens muskler, og sende

træbolden gennem alle modstandernes

hesteben ind i målet, medens hesten er

så villig og dresseret, at den gaar i

carriere som en vestenvind efter bolden,

der ikke er større end en knyttet næve.

Jeg tror, at sporten holder en oven

vande, og jeg tror egentlig ikke, at jeg,

hvis jeg ikke havde haft den, havde

været til nu mere. Men desværre —
alle lykkelige øjeblikke får så hurtig

ende, langt hurtigere end de sørgelige,

nu kommer mine sorte og ulykkelige

øjeblikke paa dagen. Jeg har i de sid-

ste år vænnet mig til at arbejde —
meget ofte som en gal — fra kl. 11 å 12

om formiddagen til 5—6 om eftermid-

dagen og fra 7—V28 til kl. V2 1 om nat-

ten, og saa har jeg læst paa roller og

ogsaa sommetider dyrket mine bekendt-

skaber fra 2 til 4—5 om morgenen. En

skuespiller skal jo nemlig leve af at

gengive den verden og de mennesker,

han ser omkring sig, og da jeg i de

sidste år har været tvunget til hver dag

og hver aften, næsten uden undtagelse,

at være indespærret på teatret, hvor

jeg ikke saa andre end skuespillere, har

jeg været nødt til at bruge natten til at

lære andre mennesker at kende foruden

til at indstudere mine roller.

Min eneste hviletid har derfor været

fra 4 til 10 om morgenen og om efter-

middagen.

Fordi jeg ikke har maattet være træt

på andre tider af dagen, men tværtimod

når jeg spillede har skullet være på

højdepunktet af mine evner og kræfter,

har al nervøsitet og træthed efterhånden

på en meget mærkelig måde koncentre-

ret sig på de to eneste punkter i døgnet,

hvor jeg har haft Lov at hvile. Jeg

overfaldes nu om eftermiddagen af en

træthed og melankoli, der er uden lige

— jeg synes, jeg er en slet og umulig

skuespiller, der aldrig driver det til no-

get; jeg synes, mit liv er trist og ulyk-

keligt, at alting er gået galt for mig, og

jeg synes, det vilde være langt bedre,
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hvis jeg havde mod til det, når jeg kørte

til teatret, at køre cyclen og mig selv

ud i kanalen. De ting, som f. eks. kl.

1 1 om natten forekommer mig som

latterlige ubetydeligheder, synes mig om
eftermiddagen bjærge at ulykker, der

knuger og tynger mig til jorden.

1 sidste øjeblik rejser jeg mig død-

senstræt og styrter afsted for selvfølge-

lig igen at komme for sent på teatret.

Jeg farer op ad trappen op på 4de sal,

ind på mit værelse, hvor påklæderne

venter — der er et kvarter, til jeg skal

være på scenen — klokken kimer, på-

klædere og statister farer op og ned ad

gangene og korridorerne, hele huset ryster

og bruser, orkestret stemmer, oboerne

og træblæserne skærer kammertonen

igennem larmen helt op til mig, hele det

fyldte hus ude i teatret klapprer og

tordner og stønner, og nede i grunden

under huset hamrer og banker dyna-

moerne og dampkedlerne som et væl-

digt, uroligt hjerte op til mig. —
Jeg kører den messinggule sminke i

ansigtet, og medens den tyske frisør

farer over mit hoved med varme tæn-

ger og jern og skarpe kamme, trækker

påklæderne støvlerne på mig og spæn-

der alle remme, medens jeg selv maler

øjenhulerne og brynene med kønrøg og

zinnober.

Lidt efter er masken færdig, og nu

styrter påklæderne sig over mig. De er

fra Nyboder og kan ikke røre ved en

ting uden samtidig at sige en vittighed.

Under et utroligt sjov og et regnskyl af

vittigheder, som vilde få en revyforfat-

ter til at blegne, og som får min ellers

så rolige og urokkelige broder til at

vælte om af latter henne ved sit spejl,

får de i løbet af 3 minutter klæderne

formelig kastet på mig. Det går med
arbejdets fordeling, idet hver har sine

stykker og sine remme — den ene spæn-

der sværdet om livet på mig, medens

den anden hænger mig det falske skæg

om ørerne — den tredje er ude på

broen i snoreloftet for at passe på min

stikreplik — et øjeblik efter farer jeg i

lange spring ned ad trapperne ned på

scenen bag dekorationen og kommer
lige tidsnok til at se døren i dekoratio-

nen blive smækket op, hvorefter jeg med

lange, tragiske skridt træder over tærsk-

len ind paa scenen.

Kampen nede på gulvet knalder sit

røde og gule lys op i øjnene på mig, og

bagved den ligger tilskuerpladsen som

et stort mørkt hav. På første række i

parkettet kan man skelne ansigterne,

men ellers er alt kun mørke, kun af-

brudt af luende logerande, lyse dame-

halse og hvide manschetskjorter.

Suffløren nede i kassen vender bladet

og sender mig et venligt blik — god

aften! — min medspillerske modtager

mig med blide håndbevægelser. Suffløren

hvisker: „Jeg hilser eder, skønneste grev-

inde" — jeg gentager det.

Der kommer et punkt i enhver skue-

spillers senere liv, hvor hans hjerne har

optaget så mange sætninger og ord, at

den ikke kan modtage mere, med an-

dre ord, han kan ikke længer lære sine

roller. Derfor er det nødxendigt for

ham fra ungdommen af at have vænnet

sig til det egentlig utroligt forstyrrende,

at en anden siger hvert ord, han skal

sige, førend han selv. Men man får

efterhånden en sådan øvelse i det, at

det ikke generer en mere end at læse op

af en bog, eller rettere sagt, det er langt

lettere, da man jo ikke engang skal

bruge øjnene. Men næsten all på et

teater virker illusionsforstyrrende , når

det ses fra skuespillernes plads.

Det er ikke morsomt i stille måne-

skin at erklære heltinden sin fortvivlede

kærlighed, medens en tj'k maskinmand
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står og sny-

der næsen i

fingrene fire

skridt fra en,

eller i vild for-

tvivlelse at

styrte sig over

sin døde sø-

sters lig i nær-

værelse af to

vældige brand-

mænd , der

smiler venligt

uforstående

ind til een.

I det øjeblik,

man kommer
ind på scenen,

mærker man,

om publicum

er veloplagt og

modtageligt

den aften eller

ej. Der er det
„Je^ plejer at spille Polo

hvor huset let

bliver udsolgt,

end på de sto-

re, meget ofte

øde teatre.

Den første

akt er i reg-

len uinteres-

sant, den inde-

holder exposi-

tionen til styk-

ket.

Jeg styrter

op igen på

fjerde sal for

at blive klædt

om. Omklæd-

ningerne er en

utrolig plage

for en skue-

spiller. Min

broder og jeg

har drevet det

til på dage,

mærkelige ved skuespilleren, at han har hvor vi har spillet to forestillinger, den

ligesom usynlige følehorn, der går over

rampen og ned i publicum. Er de uimod-

tagelige, er det næsten umuligt at få dem
piskede op til at blive levende, de kan

klappe og le, men de føler, som om de

havde en sten i brystet, og forestillingen

går tungt og trægt. Er der derimod blot

et selskab der nede, der er oplagt og vil

være med, så farer der fra dem, fra

skulder til skulder, formelig elektriske

strømme rundt i salen op til skuespille-

ren på scenen, fra ham igen ned til

publicum, han hidser dem op, og de

ham igen, ikke ved at klappe eller le,

men blot ved en mærkelig magt, der

gaar som usynlige strømme fra ham
ned til publicum og omvendt. Jo mere

tætpakket huset er, des lettere opnås

del; blandt andet derfor er det langt

taknemligere at spille på små teatre,
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ene i 4 akter, den anden i 5, at klæde

os af og på igen 22 gange.

Nu kommer anden akt — klokken

kimer igen — orkestret spiller — de an-

dre dernede begynder. Nu skal slags-

målet stå med publicum — nu skal de

knuses! Jeg farer ned ad trapperne,

sluger et råt æg og venter et øjeblik —
Henrik Malberg kommer ud af dekora-

tionen for at hente mig, grinende over

hele ansigtet, med et stort nøgleknippe i

den ene hånd og en tændt fakkel i den

anden, skønt der er så lyst som den

klare dag — et øjeblik efter gaar vi ind

sammen — i ringbrynje og blanke stål-

plader.

Hemmeligheden ved at spille komedie,

tror jeg, er evnen til rent figurlig set

at fiyve som besat af onde ånder ned

til lamperækken og gribe med sine klør

.
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publicum i nakken og ruske dem ud af

deres daglige livs døs, at rive sine ner-

ver i et bundt ud af kroppen på sig

selv og pidske og pidske dem i ansig-

terne med dem, til de ler og skriger,

sørger og græder og fortvivler. — Nerve-

intensitet, kraft, ungdom og en vanvittig

lidenskabelighed, tror jeg er den egent-

lige skuespillers inderste egenskaber.

— Når publicum i almindelighed fore-

stiller sig en skuespiller, er det et lidt

fedladent, selvtilfreds, ofte lidt kvind-

agtigt mandfolk, lurvet elegant, dårligt

klædt, med snavset lintøj og et sødt

portvinssmil om de fede læber, og som
tilbringer sin meste tid med at for-

tælle historier på vinstuer og er alle

småjournalisters underdanige ven. Det

er ikke så mærkeligt, det er nemlig

dem, som publicum ser. De andre, som
har noget at bestille og betyder noget,

ser de ikke undtagen på scenen; det er

i det daglige liv nogle hojst mærkelige,

overnervøse, næsten halvgale menne-

sker. Har en skuespiller intet talent,

lever han altid lige godt, har han talent,

ødelægger hans talent ham. Se på an-

sigter som Duses, fru Dybwads, Le-

vinskys, Kainz's, de ser alle ud, som
nerverne lå blottede, vibrerende i de

magre ansigter, og alle de nervøse linier

fra næsefløjene til mundvigene, under

og over øjnene, i panden og på hal-

sen, er som de var skårne med
knive*), og se på den talentløse skue-

spiller, der selvom han ustandseligt har

spillet hele det klassiske repertoire igen-

nem, dog er lige blegfed, lige sødt smi-

*) Jeg har kun eet andet sted set det samme.

Det var i Spanien hos toreadorerne. Den første

gang, jeg så en af dem, var på Barcelonas bane-

gård. Hans ansigt var gråhvidt, magert og kraf-

tigt, og hele hans dagHge livs overnervøse rædsel

og spænding stod furet og skaaret i det ganske

paa samme måde.

lende, med lok i panden og krøller

ved ørerne.

Der er skuespillere, der taler om den

glæde, de kan have af at stå på scenen

og få publicum til blindt at lystre deres

mindste vink; dette har aldrig været

mig nogen tilfredsstillelse. Når jeg har

kunnet få publicum til at græde, har jeg

følt en glæde over, at det er lykkedes

mig at gøre så meget indtryk på dem,

men at jeg har kunnet få publicum til

at le eller klappe, har aldrig gjort ind-

tryk på mig. Man ved jo aldrig, om
det er den gode eller den dårlige del af

tilskuerne, der klapper. Hvor mange
gange har man ikke rundt i teatrene

set publicum klappe ad ting, som man
selv vilde have skammet sig over at

være med til.

De eneste forestillinger, der egentlig

er morsomme, er premiererne, fordi der

nemlig er spænding ved dem. Men for

resten vilde jeg lige så gerne opnå den

spænding ved at ride væddeløb eller

spille hasard — det er nemlig ganske

det samme.

Kl. halv tolv omtrent er stykket

forbi.

Aa, hvilken lettelse, når tæppestangen

dundrer mod gulvet, og man er færdig

— fri! Lettet går man op på værelset

og tager den tykke sminke af ved at

vadske ansigtet 4—5 gange med hvid

vaseline. Lettet flår man de tunge co-

stumer af. Lettet tager man sine egne

klæder på, og lettet og munter og mere

oplivet, end da man kom på teatret,

spadserer man ud af døren, over går-

den, ud på gaden — hjem!
Aa! hvilken følelse af frihed og lykke

at komme hjem — hjem i sine egne

stuer, at kunne lukke sig inde dér fra

de masser af mennesker, der har plaget

en hele dagen, og kunne lukke al ver-

dens modbydelighed og misundelse og
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nederdrægtighed ude og så at have fri

hele natten!

Jeg har altid elsket denne store, blide,

venlige nat, hvor luften er friskere end

om dagen, og hvor fantasien vokser i

det uendelige. — Jeg må sige, natten

er den bedste tid i døgnet.

Man spørger mig altid, om jeg er

glad ved at være skuespiller. Nej, det

er jeg ikke. Hvis jeg lår en søn, skal

han aldrig blive det. Teatret er et

sted, hvor alle ens smålige, lave, ge-

mene egenskaber udklækkes, og de gode

trænges tilbage.

Det er heller ikke for ingen ting, at

det at være skuespiller lige fra de æld-

ste tider i alle lande har været en for-

agtet bestilling, og vi er den dag i dag,

selv herhjemme, trods alt, inderst inde

betragtet som tilhørende en foragtet

stand — det er noget, som enhver

skuespiller, trods al virak, veed og har

følt.

Da jeg var tyve år, syntes jeg, det

var det ærefuldeste og skønneste i ver-

den. Nu har jeg været skuespiller i 8

år, nu synes jeg, der er noget sjofelt

ved den bestilling — „c'est un sale

metier!" som Duse engang sagde.

Kunde jeg vælge nu, vilde jeg hellere

være officer. Dog ikke herhjemme,

hvor der er så lidt udsigt til virksom-

hed. Jeg vilde gerne være søofficer
\

England, Amerika eller Japan eller være

rytterofficer i Preussen.

Men man vil jo altid hellere være no-

get andet, end det man er; og der er

jo det mærkelige ved teatret, at er man
først kommen derind, så har det en så

mærkelig magt over en, at man næsten

aldrig — med sin gode vilje — slipper

ud af det igen.

Og dog: „Ak! hvem der ha'de seks-

tusinde daler, eller en million — „så

skulde Fanden være skrædder
længer!"

Skuespillere plejer at have en mod-

bydelig vane: det er ved enhver lejlig-

hed at tale om sig selv.

Jeg opdager ved gennemlæsningen af

dette, at jeg nu har skrevet „jeg" og

„mig" 135 gange! Men, kære læser,

skylden er ikke min; den er redak-

tørens !

Jeg har allerede een gang forsøgt at

undslippe dette her, ved i forrige måned,

trods mit løfte, at snyde ham for artik-

len. Men i denne måned har han sat

redaktionssekretæren sådan ud på mig,

at det ikke har været mig muligt at

undslippe. Jeg beder derfor den kære

læser om at lægge skylden for alle mine

„jeg "er paa disse to herrer — dog mest

paa redaktionssekretæren

!
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TYRKIET
Af Dr. phil. R. Besthorn.

Iden aarle Morgenstund den 13. April

rykkede de salonikiske Jægerbatail-

loner, der paa den ungtyrkiske Komitees

Befaling havde afløst Sultanens albane-

siske Gardetropper i den tyrkiske Hoved-

stad, ud fra deres Kaserner for at begive

sig til Sofiapladsen. Bataillonerne førtes

tilsyneladende af Underofficerer, en Kor-

poral overtog Overkommandoen og lod

Adgangene til Parlamentspladsen og til

Parlamentet besætte, og da Befolkningen

strømmede til over de af Tropperne be-

satte Broer, erfarede man, at den gamle

ungtyrkiske Garde havde bundet og kneb-

let sine ungtyrkiske Officerer og efterladt

dem i Kasernerne.

Da „den fjernere Orient" vaagnede til

Europas Forbauselse og til manges For-

færdelse, sov „den nærmere Orient" sta-

digt Opløsningens og Dekadencens dybe

Søvn. Den 24. Juli 19i)8 vaagnede og-

saa den tyrkiske Orient, dog ikke til krige-

risk og politisk Stordaad under en maal-

bevidst Hersker som Japan, men til Revo-

tion, til Revolutioner. Den hemmeligheds-

fulde ungtyrkiske Komitee tvang ved et

Par Telegrammer med Trusler om, at

Saloniki-Korpset og Adrianopel-Korpset

vikle marchere mod Konstantinopel, den

24. Juli Sultanen til at genindføre For-

fatningen af 1876 og denne Gang for

Alvor at give sit Rige et Parlament. Den

13. Februar maatte Sultan Abdul Hamid
tage et stortyrkisk Ministerium med den

mere end halvt europæiserede Ungtyrk,

Hussein Hilmi Pacha som Storvezir og

Indenrigsminister.

Ungtyrkerne var komne i Sadlen, de

skulde nu vise, hvorledes de kunde

ride; de red ikke godt. De ungtyrkiske

Patrioter, der havde haabet, at den ung-

tyrkiske Æra skulde blive Begyndelsen til

en tyrkisk Æra i japanesisk Stil, at Ung-

tyrkerne kunde gennemføre det Hoved-

punkt paa deres Program, der lovede Be-

varelsen af det tyrkiske Riges Integritet,

maatte allerede før Februar-Revolutionen

føle dyb Skuffelse. Det var allerede den

Gang klart, at ikke blot Bosnien og

Herzegowina, men ogsaa Bulgarien og

Kreta, der endnu ved den ungtyrkiske

Revolutions Begyndelse formelt hørte til

.Sultanens Rige, definitivt vilde blive løs-

revne fra Tyrkiet, og heller ikke paa

de indre Reformers Omraade kunde den

ungtyrki^ke Æra opvise nævneværdige

Resultater.

Ungtyrkernes Prestige svandt hurtig.

Den .store Befolkning fandt, at den nye

Æra ikke var bedre end den gamle;

man talte højt om, at de nye Herrer lige

saa vel som de gamle kun tænkte paa

at berige sig paa Borgernes Bekost-

ning, og man lyttede med voxende Op-

mærksomhed til Hodschaerne, den la-

vere Gejstlighed, der erklærede, at de

ungtyrkiske Reformplaner stred mod
Koranen, fordrede, at den gamle hel-

lige Lov — Scheriat — atter skulde

anvendes i hele sit Omfang, og stemp-

lede Hilmi Pacha som .Atheist, den ung-

tyrkiske Kammerpræsident Achmed Riza

som Frimurer.

Der er gode Grunde til at tro, at den

gamle Sultan , der tilsyneladende saa til

saa stille som en Edderkop i sit \'æv,

benyttede dette Omslag i Stemningerne

til at forberede en Modrevolution mod
den ungtyrkiske Revolution af 24. Juli.

Denne Dag var ganske vist efter Sultanens

egne Udsagn „den skønneste Dag" i

hans Liv; men i Virkeligheden følte han
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og maatte han fornuftigvis føle stærk

Attraa efter at slaa Ungtyrkerne til Jor-

den og atter tage Selvherskertøjlerne.

Ungtyrkerne havde berøvet Abdul

Hamid hans Selvherskermagt ved deres

militære Overmagt. Abdul Hamid kunde

kun vente at tilbageerobre Enehersker-

magten ved Vaabenmagt, og det laa i

hele hans Karakter og i de tyrkiske For-

hold, at han søgte at skaffe sigVaaben-

magten ved Penge. Sultanen skal have

hævet to af de mange Millioner Pund,

som han siges at have staaende i Lon-

dons Bank. Sikkert er det, at Hodschaer-

nes religiøse Formaninger blev godt støt-

tede ved Uddeling af gode Sølvmønter,

og at disse Argumenter i Forening be-

vægede den ungtyrkiske Garde i Stambul,

de salonikiske Batailloner, til at gribe til

Vaaben mod det ungtyrkiske Regimente.

De fandt i andre Troppeafdelinger af

Garnisonen i Konstantinopel en kraftig

Støtte hos de af Underofficerskorpset ud-

gaaede Ofticerer, der nærede et dybt

Nag til de fra Goltz Pachas Miltærskole

uddannede Akademiofficerer.

„Den menige Soldats Revolution"

eller rettere „Underofficers "-Revolutionen

skulde efter Sigende først være kommen
til Udbrud den 15. April. Den blev frem-

skyndet ved en tilfældig Begivenhed.

Det saakaldte „liberale" Parti, der er

stiftet af Prins Sabah Eddin, og i Mod-

sætning til Ungtyrkerne har sat Decen-

tralisation og Selvstyre for de mange for-

skellige Nationaliteter i det tyrkiske Rige

paa sit Program, var traadt i skarp

Opposition til det ungtyrkiske Parti, der

ved Valgene havde sørget for at faa

overvældende Flertal i Deputeretkamret.

De „liberale" sluttede sig sammen med
de konservative, og de to Oppositions-

partier aabnede et kraftigt Pressefelttog

mod Ministeriet Hilmi. Den 3. April

offenliggjorde den afgaaede Storvezir,

Kiamil Pacha i „Ikdam" et Forsvar for

sin egen Optræden med tilhørende skarpe

Udfald mod Ungtyrkerne. Samme Dag
udsendte Komiteen „El Islam", der var

en Filial af den konservative „muham-

medanske Union", det første Nummer af

sit Organ, der ligeledes hedder „El Islam",

med en mod Ungtyrkerne rettet Program-

artikel, hvori Komiteen opfordrede de

Troende til at bekæmpe „Oppositionen

mod Islam og Videnskabsmændenes An-

greb paa Koranen". Disse Angreb støt-

tedes kraftigt af det liberale Organ

„Serbesti", hvis Redaktør, Hassan Fehmi

sagdes at være det liberale Partis egen-

lige Fører. Den 6. April blev han myrdet

paa Stambulbroen af en Mand, der var

iført Officersuniform. Morderen undslap.

Der udspredtes strax Rygter om, at Mor-

det skyldtes Ungtyrkerne ; man beskyldte

Regeringen for at kende Morderen. Hod-

schaerne ophidsede Befolkningen, og den

næste Dag drog store Folkeskarer til

Porten og til Deputeretkamret for al for-

lange, at Morderen skulde paagribes og

hænges. Deputeretkamrets Præsident op-

hidsede yderligere Stemningen ved sit vel

flotte Svar: „Saaledes gaar det Enhver,

der blander sig i Politik, som han ikke

forslaar sig paa". Hilmi Pacha begik den

samme Fejl, som saa mange Reform-

statsmænd før ham i lignende Tilfælde;

han blev bange og viste, at han var

bange, og lovede alt, hvad de op-

hidsede Folk forlangte. Sultanen foretog

en snildt beregnet Manøver: han erklæ-

rede, at Hassan Fehmi skulde bisættes i

Sultan Murads Mausoleum. Bisættelsen,

der fandt Sted den 18. April, blev, som

man under disse Forhold kunde vente,

en stor Demonstration mod Ungtyrkerne;

Storvezirens Ekvipage blev omringet af

en ophidset Folkeskare, der udstedte

frygtelige Trusler mod Hilmi Pacha.

Det var farlige Tegn, men Ungtyrkerne
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synes at have stolet paa deres Tropper

i Konstantinopel. Da den ungtyrkiske

Chef for Gardetropperne, MalnmidMukhtar

Pacha, forudsaa, at den ved Mordet paa

,„Serbesti"'s Redaktør fremkaldte Bevæ-

gelse vilde fremkalde alvorlige Urolig-

heder, udstedte han den 12. April en

Dagsbefaling, hvori han foreholdt Sol-

daterne, at det var deres Pligt at adlyde

deres Foresatte blindt, ogsaa naar de

betalede at skyde paa den civile Befolk-

ning. Denne Dagsbefaling bragte Oprørs-

bægeret til at flyde over. Der gik om
Aftenen Bud fra Kaserne til Kaserne.

Kl. 3 om Morgenen fængslede Saloniki-

Bataillonerne deres Officerer og drog til

Sofiapladsen ; en Del at den øvrige Gar-

nison fulgte Exemplet, og talrige Folke-

skarer sluttede sig til Oprørerne, i hvis

Rækker maa saa bevæbnede Kvinder og

Børn. De ungtyrkiske Officerer, der

viste sig paa Gaderne, blev stillede op

mod en Mur og skudte ned. Ministrene

samledes og raadslog under Hilmis For-

sæde. Hilmi tabte Modet; han synes

end ikke at have forsøgt paa at sætte

sig i P'orbindelse med Mahmud Mukhtar,

der endnu havde 4—50(X) Mand til sin

Raadighed og efter sit eget Sigende for-

gæves ventede paa Ordrer.

Kl. 2 om Eftermiddagen kørte Hilmi

Pacha til Yildizkiosken for at overrække

Sultanen sin egen og Ministeriets Dimis-

sion. Sultanen modtog sikkert den ung-

tyrkiske Storvezirs Meddelelse med dyb

Tilfredshed, men Abdul Hamid forstaar

at beherske sine Følelser. Han lod endog,

som om han vilde søge at bevæge Hilmi

til at rekonstruere sit Kabinet. Han fore-

slog en Krigsminister, som Hilmi nød-

vendigvis maatte afvise og afviste; men
Sultanen lod, som om han endnu ikke

havde fattet nogen endelig Beslutning,

og Hilmi Pacha forlod Paladset, uden

at der blev truffet nogen endelig Afgørelse.

Men Hilmi vidste meget vel, at hans Tid

var omme, og han forsvandt — fore-

løbigt — fra Skuepladsen.

Medens Hilmi begav sig til Yildizkiosken,

forblev de andre Ministre samlede paa

Porten, hvor Kamrets Præsident, Ahmed
Riza, sluttede sig til dem. Ministrene

foreholdt Riza, at han maatte træde til-

bage; han bøjede sig for Nødvendig-

heden, indgav sm Dimission i en Skri-

velse paa faa Linier — og forsvandt.

Ministrene skiltes omtrent Kl. S'/g uden

at vide, om de mere var Ministre eller

ikke. Kort efter blev Justitsministeren

myrdet paa Gaden; Marineministeren slap

med et Saar i Benet.

Medens disse Begivenheder foregik,

havde henved 60 Deputerede vovet sig til

Parlamentsbygningen. L'ngtyrkeme havde

ikke vovet sig frem, og de liberale Depu-

terede, der havde givet Møde, besluttede

at støtte Kiamil Pacha. Den albanesiske

Deputerede hmail Kemal, der er en af

Kamrets bedste Talere og er bekendt

som en afgjort Modstander af Ungtyr-

kerne, begav sig med fire andre Depu-

terede til Sultanen og foreslog ham at

udnævne Kiamil Pacha til Storvezir.

Under Audiensen fik Sultanen Meddelelse

om de blodige Begivenheder, der havde

kostet Justitsministeren Livet. Sultanen

blev synligt ophidset og afbrød Audiensen.

Han yndede ikke Kiamil, og han havde

udset sig en anden Storvezir.

Kl. 4';2 oplæste Sultanens første Sekre-

tær i Deputeretkamret en Irade, der med-

delte, at Sultanen havde modtaget Kabi-

nettets Dimission, og at man var i Færd

med at danne et nyt Kabinet.

Sultanen udnævnte den tidligere Ge-

sandt i Berlin og Udenrigsminister i Kia-

mils Kabinet Teivfik Pacha til Storvezir

og Sejrherren fra den tjTkisk-græske

Krig, Edhem Pacha, til Krigsminister. En
Del af Soldaterne søgte at demonstrere
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til Fordel for Kiamil, men da de erfarede,

at den forhadte Mahmud Mukhtar var

flygtet, og at Pladskommandanten i Kon-

stantinopel, Javed Pacha, havde overtaget

Kommandoen over Tropperne, tænkte de

ikke mere paa Storveziren. De modtog

Edhem Pacha med Begejstring, da han

om Aftenen Kl. lO^'g viste sig paa Parla-

mentspladsen, og derefter begyndte der,

efter gammel tyrkisk Uskik, en vild

„Glædesskydning" rundt om i Byen —
ogsaa Artilleri og Maskingevær-Afdelin-

ger tog Del i denne Salut for det ung-

tyrkiske Regimentes Fald.

Sultanen maatte begynde at frygte for,

at han havde sluppet Aander løs, som

han ikke selv evnede at tæmme. Glædes-

skydningen udartede, den kostede mange

Ofre blandt fredelige Borgere, og Solda-

terne vedblev at skyde Officerer, der

vovede sig ud paa Gaden. Det lykke-

kedes den 15. April nogenlunde at gen-

oprette Ordenen i Hovedstaden, men om
Eftermiddagen slæbte Matroser fra et

Orlogsskib deres ungtyrkiske Chef op

til Paladset og myrdede ham med Bajo-

netter for Sultanens øjne. Dybt rystet

og grædende trak han sig tilbage til sin

Salon. Kort efter modtog han Budska-

ber, der maatte vække mørke Anelser

om, at han for tidligt havde glædet sig

ved sin Sejr over Ungtyrkerne.

Den 13. og 14. April saa det ud, som

om Ungtyrkernes Æra var endt lige saa

pludseligt, som den var kommen. Een

Ting — hed det overalt — kan der ikke

være Tvivl om: det er ude med Ung-

tyrkerne. Men den 15. April udstedte

en lige saa hemmelighedsfuld Myndighed

som den, der i Juli havde dikteret Sul-

tanen sine Betingelser, Ordre til at mobi-

lisere Saloniki-Korpset, og samtidigt her-

med erfarede man, at de ungtyrkiske

Officerer, Enver Bey og Hakki Bey, der

var blevne ansatte som Militærattacheer

henholdsvis i Berlin og Wien, var paa

Vejen til Saloniki, hvor nu ogsaa Major

Niazi, der i Juli Maaned havde rejst

Oprørsfanen, viste sig. Allerede samme
Dags Aften afgik det første Jernbane-

tog med ungtyrkiske Tropper fra Saloniki,

og den 17. ankom Toget til det mest

fremskudte Punkt i Konstantinopels Be-

fæstninger, til Tschataldscha.

Ungtyrkerne rejste sig atter til Kamp,

og hele Verdens Blik rettedes med Spæn-

ding mod Saloniki-Konstantinopel. Hvem
vilde bære Sejren hjem i denne Borger-

krig, og hvilken Skæbne vilde der blive

beredt Sultanen, „Forræderen", som man
kaldte ham i den ungtyrkiske Lejr, hvis

han bukkede under i Kampen?

Det første store Spørgsmaal var:

Kunde Ungtyrkerne, der var blevne

svigtede af deres Saloniki-Jægere i Kon-

stantinopel, stole paa Saloniki-Korpset

(3. Armeekorps) og Adrianopel-Korpset

(2. Armeekorps)? 2. Armeekorps syntes

foreløbigt at ville indtage en neutral Hold-

ning, medens Saloniki-Korpset, der er

blevet særligt kraftigt bearbejdet af de

ungtyrkiske Officerer og er uniformeret

paa moderne europæisk Vis, adlød sin

Chef, Mahmud Schewket Pacha. Det

viste sig snart, at Adrianopel-Korpset

stillede sig paa Ungtyrkernes Side, men
alligevel syntes Mahmud Schewket kun

at ville sende en forholdsvis lille Styrke,

ca. 15,0æ Mand.

Dette lod sig dog let forklare. Bul-

garien indtog en truende Holdning, og

den ikke-anerkendte Kong Ferdinand be-

redte sig til at benytte Lejligheden til at

tilkæmpe sig Anerkendelsen af sin Konge-

titel og af Bulgariens Uafhængighed og

eventuelt udvide sit Rige paa Tyrkiets

Bekostning. Ungtyrkerne turde derfor

ikke blotte den tyrkisk-bulgarske Grænse

for Tropper, de turde heller ikke svække

Garnisonerne i Makedonien, og de ung-
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tyrkiske Officerer sikrede sig bedst mod

nye Anslag fra Hodschaerne, naar de

rykkede mod Konstantinopel med en lille

udsøgt Hær. Det gjaldt desuden om at

handle hurtigt, for at Sultanen ikke skulde

faa Tid til at trække Tropper til sig fra

Asien, og der kunde paa den enkelt-

sporede Saloniki - Konstantinopel - Bane

og med denne Banes ringe iMateriel —
33 Lokomotiver, ca. HOC) Godsvogne og

90 Personvogne — kun befordres i det

højeste 50rXJ Mand daglig. Militærtogene

brugte mindst 30 Timer til Tschataldscha.

Da de regelmæssige Troppetransporter

begyndte den 16. April om Morgenen,

kunde et Expeditionskorps paa 15,i'X.)C)

Mand den 21. være koncentreret ved

Tschataldscha — forudsat, at Regeringen

i Konstantinopel ikke traf Forholdsregler

til at standse Ungtyrkernes Fremrykning.

Edhem Pacha foretog sig intet, der synes

ikke en Gang at være blevet gjort noget

Forsøg paa at opbryde Jernbaneskinnerne,

og de fire Batailloner Regeringstropper,

der stod ved Hademkoj og skulde for-

svare de 3'derste F'orter, steg ved Ung-

tyrkernes Nærmelse i et Extratog og

kørte til Konstantinopel, hvortil de an-

kom den 17. om Eftermiddagen — for

at indhente nærmere Oplysninger og

Ordrer!

Under slige Forhold steg Ungtyrkernes

Aktier hurtigt i Verdens Omdømme; man
var overalt nu lige saa sikker paa deres

Sejr, som man faa Dage i Forvejen havde

været overbevist om deres endelige Neder-

lag. Sultanen og Parlamentet søgte da

ogsaa indlede Underhandlinger, men den

fra Konstantinopel udsendte „Beroligelses-

kommission" vendte tilbage med den Be-

sked, at det ikke nyttede, at den meldte

sig ved de ungtyrkiske Forposter, naar

den ikke medbragte Sultanens Hoved!

Da der den 19. April om Aftenen ind-

løb Meddelelse om, at Sultanen var

flygtet og at hans Broder, Rechad Effendi,

var udraabt til Sultan, fandt disse Efter-

retninger ganske naturligt Tiltro. Men

den 20. April om Aftenen meldtes der

fra ganske paalidelige Kilder, at Si-

tuationen syntes at være fuldstændigt

forandret, at Sheik-uMslam og Mah-

mud Schewket bestemt dementerede Ryg-

terne om, at Ungtyrkerne fordrede Sulta-

nens Abdikation. Samtidigt hed det sig, at

Ungtyrkerne nu ikke vilde skride til An-

greb paa Konstantinopel, før de havde

samlet 50,(X)0 Mand.

Det er ikke usandsynligt, at Ungtyr-

kerne betænkte sig paa at rykke frem,

fordi en Del af Flaaden havde sluttet sig

til Sultanen og under en Kamp om Yildiz-

kiosken kunde gribe ind med et Bom-

bardement, der kunde fremkalde en inter-

vention fra Stormagterne, og at Ung-

tyrkerne derfor har villet berolige Sulta-

nen for at bevæge ham til at fortsætte

sin passive Holdning. Sikkert er det,

at Ungtyrkerne strax skred til Angreb

paa Hovedstaden, da Flaaden, hvis

Mandskab var blevet bearbejdet af ung-

tyrkiske Officerer, atter sluttede sig til

Ungtyrkerne.

Da Ungtyrkerne var sikre paa Flaa-

den, forlod de ungtyrkiske Deputerede

— der atter førte det store Ord i

Deputeretkamret, hvis liberale og kon-

servative Medlemmer nu fandt det klo-

gest at forsvinde — Konstantinopel, holdt

den 22. April i Forening med 19 Sena-

torer Møde i Yachtklubbens Lokale i San

Stefano og konstituerede Senatet og De-

puteretkamret som „Nationalforsamling".

Under Mødet nærmede fem flagsmykkede

t^'rkiske Orlogsskibe sig Kysten, og kort

efter indfandt en Marineofficer sig i

Nationalforsamlingen og erklærede i Flaa-

dens Navn, at den stillede sig til Parla-

mentets Raadighed. Parlamentets Med-

lemmer og Admiral Ismail begav sig der-
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efter til Mahmud Schevvket, der lige var

ankommen til Makri Koi. Ismail meddelte

den ungtyrkiske Hærs Chef, at Flaaden

stillede sig til Ungtyrkernes Raadighed.

Fredag den 23. kørte Sultanen, som

sædvanligt, til Hamidie-Moskeen, og Stor-

veziren og Marskal v. Kamphoevener

Pacha forsikrede de Diplomater, der

havde givet iMøde, om, at der var ind-

løbet beroligende Efterretninger. I Virke-

ligheden var de ungtyrkiske Tropper i

Færd med at skride til Angreb. Kl. 6

om Eftermiddagen rykkede de under An-

førsel af den afsatte Chef for Gardekorp-

set, Mahmud Mukhtar, ind i Stambul;

Lørdag Morgen Kl. 6^/4 skred de til

Angreb. Garnisonen i Konstantinopel

kæmpede tappert, men baade Sultanen

og Krigsministeren forholdt sig „neutrale".

Garnisonen savnede enhver Ledelse, og

Kl. 4 om Eftermiddagen var Ungtyrkerne

i det væsenlige Herrer i Konstantinopel.

Det blodige Drama syntes at være

sluttet; men det fortsattes paa en for

Yderverdenen ganske uforklarlig Maade.

Muligheden af at forstaa Epilogen van-

skeliggjordes yderligere ved den af de

ungtyrkiske Førere dekreterede Telegram-

censur. Den hvide Fane vajede paa Sul-

tanens Palads, hans Tropper forlod det

i smaa Skarer og blev nedhuggede eller

fangne, men Sultanen selv forblev rolig

i Paladset, og trods mange Trusler om
at afsætte ham, overlevere ham til Bød-

len osv. osv., forblev de ungtyrkiske

Tropper staaende roligt i ærbødig Af-

stand fra den forsvarsløse Sultanfæst-

ning, hvis Porte var lukkede, men ikke

mere bevogtedes af nogen Skildvagt.

Forhandlede man? Man forhandlede.

Mandag den 26. om Eftermiddagen meld-

tes der, at Sultanen havde købt sit

Liv og formentlig ogsaa tilbagekøbt sin

Trone for den største Del af sin Privat-

formue — der nævnedes 50 Mill. Pund —

henved 1 Milliard Francs, som Sultan

Abdul Hamid „skænkede" Nationen.

„Nationalforsamlingen" ^ulde dog træffe

den afgørende Bestemmelse, og den næste

Dag meldtes atter, at Sultanens Afsæt-

telse var uundgaaelig.

Har de ungtyrkiske Ledere ført disse

Underhandlinger for Alvor, eller har de

kun søgt at trække Tiden ud, til de

følte sig sikre paa Magten? Det er Spørgs-

maal, der endnu venter paa Besvarelse

som saa mange andre Spørgsmaal ved-

rørende de verdenshistoriske Omvæltnin-

ger i Tyrkiet siden den 23. Juli 1908.

Sikkert er det, at Abdul Hamid har

maattet bøde med Tronen for sin Sejr

den 13. April. Den 27. April Kl. 2V2 Em.
forkyndte 101 Kanonskud ved Bosperus,

at Abdul Hamid var blevet afsat af

„Nationalforsamlingen", og at hans 64-

aarige Broder Muhammed Reschad Effendi

havde besteget Tronen under Navnet

Muhammed V.

Saaledes var Situationen i Tyrkiet

ifølge de Efterretninger, der forelaa i det

øjeblik — den 27. Kl. 5 Eft. — , da jeg

maatte slutte denne Redegørelse. Ung-

tyrkerne har aabenbart manøvreret dygtigt

baade i militær og i politisk Henseende.

Tiden maa vise, om Ungtyrkerne kan

hævde Magten og hindre eller eventuelt

dæmpe gammel-tyrkiske Oprør i de tyr-

kiske asiatiske Provinser. Men hvorledes

end Tyrkiets Forhold udvikler sig, vil

„Frihedens Sol", selv om den kommer
til at straale nok saa klart over Halv-

maanens Rige, skinne over et trods Sul-

tanens Millioner svækket Tyrki, og det

Haab, hvormed tyrkiske Patrioter hilste den

ungtyrkiske Frihedsbevægelse, vil næppe

gaa i Opfyldelse. Bosnien og Herzegowina

var allerede under Kiamils Regimente de-

finitivt gaaet tabt for Tyrkiet; under den

sidste store Krise har Sultanen maattet

anerkende Bulgariens Uafhængighed.
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BETRAGTNINGER OVER SKOLEBELØNNINGER
Tale holdt af MAURICE DONNAY, Medlem af Académie fran9aise,

ved de fem Akademiers aarlige Fest.

Oversat af Emma Casse.

DET var en smuk Sommerdag. Der var

Præmieuddeling i Paris's Latinskoler.

Klokken slog tolv paa Sorbonnes Uhr, og

efter endt Ceremoni drev de unge Elever med

deres Familier ned ad Boulevard Saint-Michel.

Nogle rettede sig stolt i Vejret trods Bøger-

nes Vægt og bar med rørende Ligegyldighed

de grønne og gyldne Kranse, hvormed de for

faa Øjeblikke siden var blevet kronet af Pro-

fessorer, Generaler ja selv af Ministre; andre,

og det var de fleste, gik med tungere Skridt,

skønt de intet bar paa. Der havde dannet

sig Opløb omkring en Droskekusk, som næg-

tede at køre en Skoledreng og hans Forældre

til en fjerntliggende Banegaard: Barnet havde

virkelig altfor mange Bøger. Jeg stod og

morede mig over det lille Optrin, da jeg paa

engang blandt de maabende Tilskuere genkendte

en gammel Skolekammerat af mig, Bouvard,

men hvor ældet og forandret; Bouvard, min

gamle Meddiscipel i Mirabeau-Lycæet, det

nuværende Gambetta-Lycæum, det som tid-

ligere hed Louis-Philippe-Lycæet — men det

er da forresten det samme.

Jeg havde ikke set min Kammerat siden

Studieaarene. Efter at have vekslet et Par

konventionelle Spørgsmaal og Svar efter den

lange Adskillelse spurgte jeg ham, da han

var ledsaget af en halvvoksen Dreng:

Er det Deres Søn?

Ja, det er min Søn — — Elev i vor

gamle Skole altsaa en ung Kammerat.

Der har været Præmieuddeling idag.

Ja saa! svarede jeg. Naa?

Naa ja ! han har ikke faaet noget, sagde

Bouvard med en vis Stolthed; hverken Præ-

mie eller Akcessit!

Hvad for noget, tænkte jeg ved mig selv,

kan Bouvard glæde sig over en saadan Mod-

gang? Hans Ord saarede mig virkelig i mine

Begreber om Skolebelønninger. Jeg troede end-

ogsaa et Øjeblik, at Sorgen havde forvirret

ham.

Bouvard lod til fuldkomment at gætte mine

Tanker.

Hvor skal De henad' spurgte han.

Jeg var paa Vejen hjem.

Saa følger jeg med Dem. — Min Søn er

ikke noget Geni, sagde min Ven; men han

er heller ingen Sinke. De var halvtreds i hans

Klasse, og efter den almindelige Vurdering

er han Nummer treogtyve. Skal jeg derfor

bebrejde ham det og stadig spørge: hvorfor

er du Nummer treogtyve? Hvad skulde han

svare? Man kan give Grunde for at være

Nummer et eller Nummer sidst, og tilnød

Nummer to eller næstsidst ; men hvad Grund

kan man give for at være Nummer treogtyve?

Det er den Slags Ting, man ikke kan for-

klare. Det er ikke noget, man bliver; det

er noget, man er født ; han er født treogtyve,

og det vilde være uklædeligt af mig at være

vred paa ham derfor, da det en Ejendomme-

lighed, han har arvet efter sin Fader. Ja,

jeg genfinder hos ham alle en Nummer tre-

ogtyves middelmaadige Egenskaber, hans

Forstand er hverken opvakt eller sløv; hans

Opfattelsesevne er ikke langsom, ej heller

lynsnar; han er ikke af de Børn, der lærer

hurtigt og glemmer hurtigt, eller har vanskeligt

ved at lære, men til Gengæld aldrig glemmer.

Nej, han lærer ret hurtigt og glemmer ret

hurtigt.

Han disputerer ikke om det, som hans

Lærere har lært ham. Han vil med Sikkerhed

kunne fortælle Dem, at Forskellen mellem

Racine og Corneille er den, at den første

skildrede Menneskene, som de er. den anden
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som de burde være. Han venter paa ingen

Maade at træffe en maalbevidst Politik hos

de endnu barbariske Fyrster af det merovin-

giske Kongehus. Derfor vil jeg heller ikke

ødelægge hans Ferie ved uretfærdige Bebrej-

delser.

Aa ! jeg kan huske, fortsatte han, da jeg

gik i Skole, hvor jeg med Angst, ja med

Rædsel saa denne Del af Ferien nærme sig;

thi som De ved, udmærkede jeg mig ikke i

et eneste Fag. Mine Forældre var fortvivlede
;

de tilskrev Uvilje, Dovenskab og onde Til-

bøjeligheder det, som uden Tvivl kun var For-

udbestemmelse, Determinisme maaske, eller

Arvelighed. De sparede ikke paa bitre Be-

tragtninger og mørke Forudanelser. Men det

Aar, da jeg dumpede til Eksamen, blev min

Ferie rent ud højtidelig. Har De lagt Mærke

til, at Eksamenerne og Prisuddelingerne som-

metider falder sammen med de store Rets-

sager, og at Sorbonne isaafald udtaler sin

Kendelse samtidig med Kriminaldomstolen?

Det Aar blev to unge Forbrydere dømt for

en frygtelig Forbrydelse; Processen vakte stor

Opsigt. Mine Forældre indlod sig paa det

opbyggelige Tidsfordriv at drage Paraleller,

og ved visse Bemærkninger lod de mig for-

staa, at jeg gik en lignende Skæbne imøde

som disse sørgelige Individer, som var ud-

gaaet af den jævnere Borgerstand, havde

modtaget en vis Dannelse, havde forladt

Provinsen, var gaaet til Paris, havde myr-

det en Frugtsælgerske og nu besteget Ska-

fottet. Om Natten drømte jeg, at Bøddelen

kom og vækkede mig. Han lignede Rektoren

og havde Munden fuld af korte Citater,

ligesom Saddelmageren har smaa Søm. Han

sagde smilende: Dura lex sed lex; mors

ultima ratio, og da jeg spurgte, om det vilde

gøre ondt: Tot capita quot sensus! Han

førte mig til en stor Plads, hvor 100.000

unge Mennesker, alle Studenter, stod og saa

paa mig og lo ad mig, medens en Fader sagde

til sin Søn: „Der ser du, min Dreng, hvad

Dovenskab fører til."

Pint af disse Minder vendte Bouvard sig

mod vor unge Kammerat og sagde højtideligt:

Kære Nummer treogtyve! Du skal faa en

dejlig Ferie.

Og Livet har for mit Vedkommende fortsat

Skolen, vedblev han. Hvert Aar paa samme

Tid begynder min Angst og mine Lidelser

atter med Prisuddelingerne og Ordensdekora-

tionerne. Man krones og hædres og kors-

fæstes. Ja, det er en Fortsættelse af Skolen,

og som det tidligere var mine Forældre, er

det nu min Kone, der ydmyger mig ved at

sammenligne mig med dygtigere og bedre

begavede Kammerater og Kolleger. Hendes

Betragtninger, naar en eller anden er bleven

optaget i Æreslegionen, er ikke velvillige, og

hun plejer med skarp Stemme at meddele

mig, at den eller den er blevet forfremmet.

Jeg behøver vel neppe at sige Dem, at jeg

sidder i et af Ministerierne?

Snart skammer hun mig ud, og snart be-

klager hun mig ; værst af alt er det, naar hun

lader mig føle sin Medlidenhed. Naar jeg

om et Øjeblik kommer hjem, vil hun jamre

over, at vor Søn gaar i mine Fodspor; hun

vil fortælle mig om middelmaadige Forældre,

som dog gennem deres Afkom har vundet

Berømmelse; og i Aften ved Middagsbordet

vil hun misunde de Hjem, hvor man drikker

Børnenes Skaal, hvor Husmoderen ser sig

omgivet af løvkransede Poder, hvor hun og

Manden ser paa hinanden og mindes Præstens

Ord, da han forenede dem: „Eders Børn

skal skyde op om Eder som unge Oliventræer".

For min Kone er ærgerrig; tilskyndet af

hende har jeg forsøgt mig i Litteratur og

Politik og spekuleret paa Børsen og ingen

Steder haft Lykken med mig
;
jeg er ingenting,

sidder ikke i nogen Bestyrelse, deltager ikke

engang i noget offentligt Festmaaltid. Det

er fortvivlende! Paa den Maade giver for mit

Vedkommende alt Anledning til Bekymring.

De kan ikke tænke Dem, hvor jeg lider ved

Journalisteines Enqueter og Interviews. Det

er i Reglen ogsaa henimod Sommerferien, at
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de kendte Mænd i Politik, Videnskab og

Kunst bliver affordret deres Mening om de

foreliggende store Stridsspørgsmaal som Or-

densdekoration af Skuespillerinder, Afvæb-

ningsspørgsmaalet el. 1. „Se, se", siger min

Hustru forbitret, „din Mening spørger man

ikke om; man bryder sig ikke om at vide,

hvor du vil tilbringe Ferien, om du foretræk-

ker Havet eller Bjærgene; det er dem ligegyl-

digt, om du holder mest af at arbejde sid-

dende, liggende eller staaende; men alle andre

spørger man derom!"

Og ved stadig at foreholde mig de andre,

ved stadig at lade mig vide, hvor langt de

andre naa'r, er det lykkedes dem at faa

mig til at ødelægge mit eget Liv. Jeg

er født Nummer treogtyve; men fra min tid-

ligste Barndom har man sat mig det som

Maal at naa frem blandt de første ti, og i

min Iver for at naa forbi de andre er Jeg

aldrig bleven mig selv. Jeg har ikke faaet

Lov til at nyde min beskedne Tilværelse, jeg

har lidt ved min egen Middelmaadighed, som

netop derved har fortættet sig.

Jeg nævnede før Enqueter; netop i disse

Dage har et stort Blad aabnet en angaaende

Skolebelønninger: om de bør afskaffes eller bi-

beholdes. Det har henvendt sig til de mest

kendte Forfattere, og de afvigende Svar viser

til Overflod, hvor selv de bedste Aander i

vort Land er uenige og partidelte, ligegyldigt

hvad Emne det drejer sig om. Den ene

mener, at lovlig Kappestrid er en god Ar-

bejdsspore for unge Hjærner, særlig i Frankrig

hvor man altid vil elske Ære og Berømmelse.

Den anden tror ikke, at Kappestrid i al

Almindelighed er et godt Opdragelsesmiddel.

Den ene paastaar, at de af hans Meddisciple.

hvis Navne tiest fandtes blandt Præmietagerne,

endnu den Dag i Dag indtager en fremtræ-

dende Plads i Elitten af Folket. Den anden

hævder tvertimod, at Skolens Laurbær intet

beviser og aldrig er Forvarsel om kommende

Storhed.

Ak I hvor det er vanskeligt at danne sig

en Overbevisning, ja selv en Tvivl ! Alt i

alt synes de kendte Skribenter at dele sig i

to Lejre: Traditionalisterne holder paa Bibe-

holdelse af Prisuddelinger, og Fremskridts-

mændene paa Afskaffelse. Men ingen har

tænkt paa at spørge de interesserede selv og

lade de unge Elever stemme. Det vilde være

morsomt at høre, hvad disse mener om Op-

retholdelse eller Afskaffelse af de Palmer,

Kors, Baand og Titler, som de voksne, og da

naturligvis særlig Fremskridtsmændene, ynder

at pynte sig med; disse sidste siger tydeligt nok

til Børnene: .Kappelyst og Forfængelighed

det er ikke noget for Jer," paa samme Maade

som de vilde sige: .,Naar I bliver store, kan

I ryge Tobak og gøre Ulykker." Jeg selv

vilde med Glæde have udtalt mig om dette

Spørgsmaal, men der er ingen, der i mindste

Maade har bedt mig derom.

De vilde naturligvis, sluttede jeg, have

stemt for Afskaffelse?

For Opretholdelse I protesterede Bouvard.

F'or Opretholdelse! De har slet ikke forstaaet

mig; jeg er hverken Fremskridtsmand eller

Revolutionær, endnu mindre misundelig, men

en Mand med sund Sans. Jeg fordrer, at

Arbejde og Forstand skal belønnes. Man

kan ikke tænke sig en Elev hente sin Præ-

mie ved et Billethul som en fattig en Ration

Brød eller nogle Klæder. V\ maa ikke ned-

værdige Præmietagerne. Jeg holder paa, at

Præmieuddelingerne skal være festlige, og jeg

har taget min Søn med mig hen i den kære,

gamle Skole, skønt jeg iforvejen var vis paa, at

han ingen Udmærkelser vilde faa. Jeg øn-

skede, at denne Ceremoni maatte udvikle

Ulighedstanken i ham; thi Ulighed er en

Livsbetingelse, der gør Livet muligt og rigt

ved at variere det i det uendelige. Det er

et Princip, vi genfinder overalt i den ganske

Natur, selv blandt Stenene, og som Menne-

skene maa bøje sig for, hvis de vil være

lykkelige, saalænge der, for at blive paa det

fysiske og moralske Omraade, altid vil findes

stærke og svage, store og smaa, gode og
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onde, kloge og enfoldige. Derfor ønskede

jeg, at min Søn i de tre Timer skulde se,

hvordan Kammeraterne traadte op paa Tri-

bunen og bekranset atter steg ned, medens

han blev siddende paa sin Bænk. Jeg har

taget nogle Øjebliksbilleder af dette symbolske

Skuespil; deraf vil jeg lave et Album, som

han kan se igennem i Ferien, som han kan

blade om i uden at skamme sig og uden at

prale, uden at føle hverken Misundelse eller

Foragt. Nej, nej, jeg vil ikke have Beløn-

ninger afskaffet hverken for Børn eller Voksne
;

men man maa ikke drage min Søn eller mig til

Regnskab, fordi vi ingen faar; lad os for Him-

lens Skyld have Fred ! Man skal i vort ydmyge

Standpunkt erkende den sociale Nødvendighed

af, at der findes Nummer treogtyver. Man

skal i vor beskedne Person ære Ulighedens

glimrende Lov. Mit Ideal er hverken et

Proletariat af Overmennesker eller et Oligarki af

Undermaalere. Ja, jeg vil have, at min

Søn skal vænne sig til at resignere overfor

den Tanke, at Arbejde ikke er nok uden

Begavelse, og Begavelse ikke uden Held, og

at de største Kundskaber kan være værdiløse

for den, som ikke ogsaa har Naadegaverne

;

ikke den Naade, som Sankt Augustin, Sankt

Bernhard eller Malebranche taler om, men

en vis næsten fysisk Naadegave, som Jeg

bedst kan forklare ved at gengive en lille

Scene, som jeg var Vidne til. Det var paa

den sidste Udstilling ; en Herre og en ung Dame

vandrede hen ad det rullende Fortov, og han

sagde til hende: „Ved du, hvor mange Be-

vægelser vi i dette Øjeblik beskriver? Seks,

saa vidt jeg ved. — Virkelig! — Ja. For

det første gaai- vi paa dette Fortov, det er

een ; som Navnet angiver, ruller Fortovet, det

er to ; Jorden drejer sig om sin Akse, det

er tre, medens den samtidig beskriver en

elliptisk Bane omkring Solen, det er fire, og

hele vort Planetsystem bevæger sig henimod

en Stjerne i Herkules' Stjernebillede, fem,

som igen bevæger sig henimod det ubekendte,

seks." Den unge Dame gjorde store Øjne,

men det var, fordi hun havde faaet Øje paa

en smuk Neger. Da de kom til det Sted,

hvor de skulde af, sprang hun behændigt ned

;

men Manden med Bevægelserne forstod ikke

at forbinde Nedstigningsbevægelsen med de

seks andre, og han faldt ynkelig omkuld.

Han havde Kundskaberne, men hun havde

Naadegaven.

Vi havde imidlertid naaet min Dør.

Farvel, sagde jeg til Bouvard og trykkede

hans Haand, og Tak: hvad De har sagt, har

ganske overbevist mig.

Jeg har vist været for vidtløftig, svarede

min Ven ; men jeg faar ikke tit Lejlighed til at

sige, hvad jeg mener; jeg bliver aldrig spurgt.

Men De kan forøvrigt være vis paa, at

Nummer - treogtyvernes Mening ikke er at

foragte. Mon ikke vor fordringsløse Legion

ligesom Infanteriet er Slagmarkernes Dronning?
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Hvad Havet gemmer.
Hemmelighederne paa Bunden af de store

Verdenshave, der dækker næsten de tre Fjerde-

dele af Jordkloden, begynder mere og mere

at afsløre sig for det menneskelige Øje. Dykker-

apparaterne bliver mere og mere fuldkomne

og tillader Dykkeren at bevæge sig ligesaa

bekvemt og aande lige saa let og sikkert

som paa den hjemlige Jord.

Lad os en Gang følge Dykkeren paa en

saadan Vandring over Havets Bund. Straks,

naar man stiger ned i Oceanets Dyb. ind-

hylles man i en Dæmring — et tæt bøl-

gende Taageslør, gennem hvilket Himlen og

Skyerne, der i Begyndelsen endnu kan skimtes,

snart forsvinder. Kun Solstraalerne er istand

til at trænge endnu et Stykke ned i Dybet;

Solen selv viser sig som en lille rød Skive,

der gløder gennem Vandets grønlig-blaa

Bølger. Alle Genstandene synes nærmere

og større, end de i Virkeligheden er, og

man ser dem med en anden end deres

naturlige Farve, idet Lysstraalerne fra Over-

verdenen, inden de naar saa langt ned,

maa gennemløbe tætte Lag af grønne og

blaa Vandmasser, der absorberer Lyset for-

skelligt.

Lader man paa disse Dybder Lyset fra

en . Lyskaster sende sit Skær udover Hav-

bunden, bliver man Vidne til et Farvespil,

saa straalende rigt og vidundertigt, at det

ganske forandrer Omgivelsernes Natur. Tu-

sinder af Fisk, man før næppe nok anede i

den dæmpede Belysning, viser sig nu badet

i det usædvanlige Lys, hvis Styrke ganske

blænder dem og faar deres Skæls glimrende

Metalfarver til at glimte. Sælsomme Gopler,

lette og gennemsigtige som mangefarvede

Ædelstene, flyder langsomt forbi, medens
Algerne straaler som utallige Lyspunkter ud
af Mørket, skinnende som Myriader af Perler

og Diamanter.

Jo længere vi trænger frem over Hav-

bunden, des mere veksler Omgivelserne, snart

synes Havbunden en Sandørken, snart er

den opfyldt af Sten eller Slyngplanter, snart

taainer gigantiske Granitmasser sig op foran os,

hele Bjærgkæder, hvis Sider snart er ganske

nøgne, snart dækkede med Kalkdannelser af

de sælsommeste Formationer. Hist ligger en

udstrakt Dyndmark, her breder sig for vore

Fødder et tæt Tæppe af Søgræs, op af hvilket

kæmpemæssige Plantearter vokser.

Hvor sælsom er ikke denne Havets Flora

i al sin fantastiske Skønhed : store, trælig-

nende Vækstformer, brede som Bregnerne,

slanke som Palmerne og saa ganske ulig

P^loraen paa Jordens Overflade. Og denne

rige Planteverden, i hvis Farver alle Spektrets

Nuancer genfindes, oplives af en uophørlig

i Bevægelse værende Rigdom af levende

Væsener. Under hver en Sten og mellem

hver en l'lantes Blade færdes Dyr. De
hænger fast paa Algerne og hæfter sig til

de uformelige Svampe : Søpindsvin med vio-

lette Pigge, Muslinger af alle Arter og

Størrelser, hæslige Havedderkopper og Po-

lyper, rædselsvækkende Blæksprutter med
runde, glasagtig stive Øjne. Dyr af det

mærkeligste Ydre og med Bevægelser, der

her i disse undersøiske Pegioner har antaget

en for den menneskelige Opfattelse fantas-

tisk, næsten spøgelsesagtig Form.

Dog jævnsides med alle disse vidunder-

lige Foreteelser viser der sig ogsaa Billeder

af mere sørgelig Beskaffenhed. Man behøver

ikke at have færdedes længe, før man støder

paa et eller andet, der melder om Havets

Farer og om de tilsyneladende saa rolige

Bølgers troløse Væsen. Her støder Foden

mod et Stykke Ankerkætting, ganske over-

groet med Slyngplanter og Skaldyr, her paa

en Skibsskrue, halvt boret ned i Sandet, eller

paa en Tønde eller noget Takkelage. Alt

er halvt dækket af Sandet eller Dyndet og

ganske overgroet med Planter og Skaldyr,

og kun Genstandenes Form fortæller om, at

de forhen har tjent andet Øjemed. Og saa

kan der pludselig træde en høj Mur frem

gennem de matlysende Vandmasser. Master

og Rær dukker op, og man skælner tyde-

ligt Skroget af et forlist Skib. I det usikre

Tusmørke dybt under Havets Overflade paa

Oceanets Bund virker disse skyggeagtige

\'idner om Død og Ødelæggelse dobbelt

uhyggeligt og fremmaner i Tanken alle de

Kampe for Livet, der gik forud for det Øje-

blik, da Bølgerne lukkede sig over det

synkende Skib, og Tanken samler sig om
alle de Menneskeskæbner, der fandt deres

tavse Afslutning hernede, hvor ingen Storme

naar hen. ^.
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Fra Landsudstillingcn i Aarhus. Udsigt over Udstillingsterrænet, set fra Hovedrestaurantens Tag.

STOR-UDSTILLINGER I DANMARK
Af Sekretær i Industriforeningen R. Berg.

HVIS man vilde spørge hver enkelt af de

Udstillere, der deltager i Landsudstil-

lingen i Aarhus, af hvilken Grund han del-

tager i dette nye Skue over vort Lands

Frembringelser, kom Svaret sikkert for de

allerfleste til at lyde derhen, at de kun møder

meget nødigt og i hvert Fald kun, fordi de

af Forretningshensyn er nødt dertil. Saadan

lyder nemlig regelmæssigt Svaret overfor hver

Udstilling. Hvis man derfor kunde tænke

sig, at vi foruden den Mængde af Sammen-

slutninger, vi alt er velsignede med, endnu

fik en Forening af Udstillere, vilde ganske

sikkert de fleste Udstillingsplaner være død-

fødte fra Begyndelsen. Det er nemlig me-

get dyrt at udstille. Thi det drejer sig ikke

blot om at betale den nødvendige Plads-

leje og de Befordringsomkostninger, der skal

til, men især om selve de Rammer, Udstil-

lingsgenstandene skal vises i. De koster

enorme Summer, og for mange Forretningers

Vedkommende løber de op i Snese af Tusin-

der Kroner. Intet Under derfor, at den

Sygdom i det moderne Forretningsliv, man

kalder „Udstillingstræthed", har bredt sig

mere og mere i Forhold til Udstillingernes

Talrighed.

Naar Udstillingstrætheden alligevel til sy-

vende og sidst aldrig, eller i hvert Fald kun

sjældent, faar Lov til at raade, kommer det

af, at Udstillinger for en overmaade stor

Del Forretninger er en ganske bekvem Maade

til at udbrede Kendskaben til deres Frem-

bringelser, en Maade, som ikke overgaaes

hverken af Reklame i Bladene eller af rejsende

Agenter. Men ved Siden af denne mindre

ideelle Tilskyndelse eksisterer der dog ogsaa

for enhver med Alvor planlagt Udstilling

højere Formaal, der til syvende og sidst har

baaret Udstillingstanken sejrrigt gennem alle

Hindringer.

Da Danmark for hundrede Aar siden (1810)

for første Gang begyndte at foranstalte in-

dustrielle Udstillinger, var Formaalet det at

give Belæring og Initiativ til alle dem, der

besøgte Udstillingen, samt at vise den Dyg-
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tighed og det Snille, der raadede i dansk dem. Der var ved disse Udstillinger endnu

Erhvervsliv, og denne Tanke træffer man kun liden Tale om at gøre Reklame, selv

atter og atter som den bærende i alle føl- om Tanken om den naturligvis ikke har

mtmttatm^.^...^-^.. _ - . .. -

Udstillingsbygningen paa Christiansborg Slots Ridebane 1852.

været helt udelukket, end mindre

vor Tids Masseskuer at fremvise

der frembringes, uden Forskel.

gende Udstillinger, hvor smaa og ubetydende

de end har været, maalt med vor Tids Øjne.

Naar Fortidens Udstillinger i Omfang kun

som paa

alt, hvad

Fra Kunst- og Industriudstillingen i Kjobenhavn 1872

Fugleperspektiv over Udstillingsterrænet.

var smaa, var Aarsagen den, at det, man

væsentligst lagde Vægt paa at vise, særligt

var „Kunstværker*', det vil sige smukt for-

arbejdede og sindrigt konstruerede Genstande,

som den da begyndende Industri fremstillede

Et helt nyt Grundlag for vore Udstillinger

viser sig først, da der ved Siden af det be-

lærende Formaal vokser Tanker frem om at

gøre Udstillingerne til Vidnesbyrd om selve

Erhvervslivets Standpunkt paa alle Omraader,
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til Vidnesbyrd om,

hvad der kunde

udrettes, og hvad

der evnedes, kort

sagt til en Art

Dokumentation for

os selv om, at vi

dog, naar det kom

til Stykket, slet ikke

var saa daarligt med

endda. •

Betragter man de

danske Udstillinger

ud fra dette Syns-

punkt — og forøv-

rigt ser bort fra de

ganske smaa, dels

faglige og dels pro-

vinsielle Udstillin-

ger — er det et

ganske interessant

Billede, de giver os

af Udvikhngen i

dansk Erhvervsliv.

Af almindelige

Udstillinger i Dan-

mark er der i

denne Henseende

særligt tre at tage

Hensyn til, nemlig
l'ra Kunst- og Industriudstillingcn i Kjøbcnha\n 1872.

Interior fra den overdækkede Gaard.

Udstillingerne i Kjøbenhavn 1852, 1872 og

1888.

Udstillingen 1852 var alene en Industri-

udstilling, hvis Udstillingsgenstande kunde

rummes i en Træbygning paa Christiansborg

Slots Ridebane, 120 Alen lang og 34 Alen

bred. I denne Bygning var 7 56 Udstillere

repræsenterede, det var alt, hvad der den

Gang kunde skaffes.

Ved Udstillingen 1872, altsaa 20 Aar

efter, var Forholdene betydeligt større. Vi

havde i Mellemtiden oplevet 1864, og Ud-

stillingen i 187 2 maa derfor, som det ogsaa

udtrykkeligt blev fremhævet af Samtiden, ses

som et Led i Bestræbelserne for at vinde

indadtil, hvad der var tabt udadtil. Udstil-

lingen 1872 betød virkelig noget. Det var

ikke blot den første danske Udstilling, hvor

der mødte et betydeligt Antal Udstillere fra

de forskellige Landsdele, men det var en

nordisk Udstilling, idet baade Sverige og

Norge deltog officielt.

Det er betegnende for den Udvikling, de

20 Aar havde bragt, at medens Udstillings-

deltagerne 1852 for de ^j^ Dels Vedkom-

mende var fra Kjøbenhavn, saa var i 1872

kun Halvdelen, 1101, fra Kjøbenhavn, me-

dens 1019 var fra Provinserne, og Resten

af de 3348 Udstillere fordelte sig paa Sve-

rige og Norge.
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Men hvad der i endnu højere Grad be-

tegner Udviklingens Styrke, er selve Udstil-

lingens Omfang. Kunde man 1852 nøjes

med en Træbygning paa Christiansborg Slots

Ridebane, saa maatte man nu opføre en sær-

lig permanent Bygning, den saakaldte „Indu-

stribygning", der staar den Dag i Dag. Dens

fire Fløje omspændte en med Glastage over-

dækket Hal, 14 Alen høj og 4200 D Alen

havde et Terræn paa ikke mindre end SQ^/g

Td. Land.

Udstillingen 1852 havde udelukkende været

en Industriudstilling, 1872 kom Kunsten med

og 1 888 desuden Landbruget.

Siden 1872 var det danske Landbrug

vokset ud af Svøbet og havde udviklet sig

til Landbrugsindustri. Dets Betydning for

dansk Erhvervsliv traadte endnu klarere frem

Fra den nordiske Udstilling i Kjebenhavn 1888.

Interier fra Hovedhallen.

stor. Der raadedes i selve Bygningen over

ikke mindre end 30,000 \J Alen GuIvHade,

men denne Plads slog ikke til, saa der maatte

ekstra opføres flere Træbygninger. Tilsammen

fik man da ikke mindre end 45,200 Alen

Gulvflade alene til Udstillingsbrug. Men

hertil kom endnu det store Stykke af Vold-

terrænet, der inddroges under Udstillingen.

Det udgjorde 4 Tdr. Land, saa at hele Ud-

stillingsterrænet kom til at spænde over et

Areal af c. 6 Tdr. Land.

Det var for Datiden noget meget betyde-

ligt, og hvad var det saa mod den Størrelse,

Udstillingen i 1888 kunde opvise. Den

for Øjnene end tidligere, og derfor maatte

det selvfølgelig denne Gang med. For mange

har sikkert ogsaa den Omstændighed, at man

fik Landbrugets Maskiner at se arbejdende

Side om Side med Industriens, bidraget mæg-

tigt til Forstaaelsen af, hvad Landbruget be-

tød indenfor dansk Samfundsproduktion.

Udstillingen 1888 karakteriseres dog ikke

alene ved sit store Terræn. De mellem 5

og 6000 Udstillere, der deltog, kunde selv-

følgelig med Lethed have været rummet paa

et langt ringere Omraade. Naar man allige-

vel maatte inddrage saa stor en Grund som

anført under Udstillingen, laa det i, at Ud-
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stillingerne ved Siden af deres

oprindelige belærende og opdra-

gende Formaal havde maattet

finde sig i ogsaa at være under-

holdende, at byde paa Forlystel-

ser og være Folkeparker. Her i

Kjøbenhavn kom man i 1888

let over denne Fordring, idet

man som bekendt blot behøvede

at inddrage Tivoli under Ud-

stillingen. Man kan synes mere

eller mindre godt om denne Ud-

videlse af Udstillingstanken, ingen

Udstilling i Fremtiden kommer

udenom den. Thi en moderne

Udstilling, der vil give Plads for

alle de forskellige Former, hvor-

under moderne Industri og Land-

brug arbejder, kræver enorme

Omkostninger, og disse kan kun

dækkes ved forøget Besøg. Man

maa drage alle til Udstillingerne,

ikke blot dem, der har umiddel-

bar Interesse af dem, men ogsaa

alle dem, der vil more sig. En

Udstilling betyder i vore Dage

Fest i Landet, alle Sind er

spændte og forlanger noget straa-

lende, eventyragtigt, noget, der

aldrig har været set før, en eller

anden Overraskelse, der faar Folk

til i Øjeblikket at staa stille af

Forbauselse, enten det nu er et

Eiffeltaarn, der rager op i Sky-

erne, eller det er en „Kæmpe-

Flic-Flac" som sidste Aar i Lon-

don. Det er karakteristisk, at

et af Argumenterne for Afholdel-

sen af en ny Udstilling i Kjø-

benhavn netop var dette, at nu

trængte vi snart til en rigtig

Fest, der kunde faa os til at

glemme al den megen nationale

Smaalighed, vi i lange Tider

havde lidt under, og bringe Lys
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og Glæde ind i Dagliglivets graa Tilværelse.

Fest kan være udmærket for et Folk, naar

der er noget at holde Fest for, naar Festen

kan løfte Sindene, øge Modet til nyt Arbejde,

ny Fremgang, ny Produktion; men Fest for

Festens egen Skyld giver let Tømmermænd

bagefter, og saa koster den tilmed mange

Penge. Og de Folk, der giver sig af med

at lave Udstillinger, maa vel tænke paa,

hvor Pengene skal komme fra, thi Udstillinger

er i vore Dage dyre, og deres L'dfald i

økonomisk Henseende det rene Lotterispil.

Hvorledes Udgifterne til danske Udstillinger

er voksede, ses illustrerende af de her om-

handlede tre Udstillinger. Den i 1852 ko-

stede c. 39,000 Kr., i 1872 341,000 Kr.

og i 1888 2,118,000 Kr.

Det er dog ikke Udstillingernes større eller

mindre Omfang, der karakteriserer dem. Hver

af de omhandlede tre Udstillinger har haft

sin Ejendommelighed, sin Personlighed, for

hvilken man husker den. Udstillingen i 1852

var man glad for, fordi den viste den danske

Industris Udviklingsmuligheder, viste den som

et godt begavet Barn, der tegnede vel for

F'remtiden. Og hvad der var lovet 1852,

det blev holdt i 1872. Vor Industri var

da bleven en dygtig Yngling, endnu lidt

upersonlig, lidt søgende efter Udtryk, der

passede for det, den vilde, og det, det kunde.

Men alt det var funden i 1888. Udstillingen

i dette Aar var virkelig i sjælden Grad har-

monisk og smuk; den var Udtryk for og

rummede et helt Slægtleds Arbejde, der her

for første Gang vistes frem til samlet Be-

dømmelse, paa en Gang noget nyt og noget

dog saa hjemligt og kendt. Ligesom Martin

Nyrops mægtige og prægtige Udstillingsbyg-

ning hævede sig ved Siden af de gamle

Huse paa Halmtorvet som Tegn paa den

nj'e Æra, der nu var begyndt i dansk Byg-

ningskunst, saaledes viste Udstillingens Ind-

hold ligeledes noget for den store Mængde

helt nyt. Det danske Landbrug viste her,

hvorledes det nu saa kendte Mejerivæsen

var udviklet. Industrien viste, hvad den

kunde præstere af store arbejdende Maskiner,

dem, man tidligere havde hentet i Udlandet,

og Kunsthaandværket søgte ikke mere som

i 1872 efter en „national" Stil. Den var

AarhusLandsudstillingens Forretningsudvalg.

Staaende — fra venstre til højre—: Skomagermester Friis, Sagforer Sebbelov, Arkitekt Professor Rosen, Borgermester
Drechsel, Lærer Mousten, RedaktorTh. Petersen, Forretningsfører Jakob Jensen, Arkitekt Heeg-Hansen, Udstillingens
Generalsekretær Justitsraad Friis, Konsulent S. P. Pedersen. — Siddende — ligeledes fra venstre til højre —

Rahr, Murermester Magnus Nielsen, Etatsraad Norregaard, Fabrikant Westesen, Etatsraad Filtenborg.
Konsul
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Fra Landsudstillingcn i Aarhus.

Interiør fra Industrihallen.

groet op ligesom af sig selv, ikke ved Stu-

dier i Middelalder og Renaissance, men ved

Studiet af dansk Natur og dansk Lynne.

Det var paa Udstillingen i 1888, at vi for

første Gang saa det danske Porcellæn i sin

nu saa kendte Skikkelse, og at dansk Kunst-

haandværk viste sig med Ære ved Siden af

det fremmede.

Vi staar nu overfor en ny stor dansk

Udstilling. Hvad vil den vise? Hvilket Fy-

siognomi vil den faa? Paa Forhaand er

det naturligvis umuligt at spaa noget derom.

I Almindelighed vil man vel kunne sige, at

Aarhus-Udstillingen ikke vil kunne vise os

noget, vi ikke kender i Forvejen. Der er

næppe nogen, der i disse Kriseaar har an-

strængt sig for at fremstille særligt epoke-

gørende Ting. Der har simpelthen ikke

været Raad dertil. Fra Indholdets Side vil

Aarhus-Udstillingen derfor næppe blive stort

andet end en Reklameudstilling, hvor de for-

Forretningshensyn en Gang ikke kan lade

være med det. Heller ikke vil Aarhus-Ud-

stillingen komme til paa særlig Maade at

markere det Udviklingstrin, der er gjort siden

sidste Udstilling. Dels er der i de forløbne

2 1 Aar ikke foregaaet saa mange ejendom-

melige Gennembrud som mellem 1872 og 1888,

og dels har vi i den svundne Periode haft rige-

ligere Lejlighed til at følge Udvikhngen Skridt

for Skridt end tidligere, hvor de smaa „Amts-

udstillinger" ikke var saa talrige som nu.

Og dog, i en Henseende betyder Lands-

udstillingen i Aarhus noget nyt. Det er

første Gang, at en Provinsby vover sig til

at afholde en virkelig stor og omfattende

„Landsudstilling", fra første Færd lagt an

paa at staa ved Siden af de tidligere af-

holdte store Udstillinger.

Disse var udelukkende skabte ved kjøben-

havnsk Initiativ, og man kunde paa ingen

Maade tænke sig dem afholdt i nogen anden

skellige Firmaer deltager, fordi de nu af By end Kjøbenhavn, der, hvor alt Liv i
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større Stil, baade aandeligt og materielt,

havde iiaft sin eneste naturlige Jordbund.

At nu Aarhus kan sætte en Udstilling op,

der i Omfang ikke staar tilbage for Udstil-

lingen i 1888, det betyder for hele Landet

det ubetinget glædelige, at der ved Siden af

Kjøbenhavn er ved at vokse andre Centrer

op for det aandelige og materielle Liv, det

betyder maaske en Begyndelse til et rigere

nuanceret kulturelt Liv end det, vi hidtil

Udstillingen er et af de Midler, hvormed

man vil dokumentere sine Evner, og enhver

maa vel ønske, at der maa blive givet de

gode Aarhusianere Lejlighed til at udfolde

dem saa rigt og kraftigt som muligt. Skulde

de muligvis under Kraftudfoldelsen føle sig

lidt for meget, er det i hvert Fald godt, at

Udstillingen selv maa lære dem, at uden

det øvrige Danmark og navnlig uden Kjø-

benhavn vilde den alligevel intet have betydet.

F'ra Landsudstillingen i Aarhus.

Foran Havebrugsbygningen.

har haft, og det vilde ingen Skade være til.

Og Aarhus er sig ogsaa dette i høj Grad

bevidst. Man har længe følt sig i Besiddelse

af Kræfter til at slaa et Slag og med et

vist Misnøje set, at alt gik til Kjøbenhavn.

Aarhus, der længe har været Jyllands Hoved-

stad, vil ikke nøjes med at være Provinsby

i den Betydning, som dette Ord hidtil er brugt

paa Dansk. Aarhus vil med i de førendes

Rækker, vil være et Centrum, hvorfra der ud-

gaar selvstændig Virksomhed, og vil, naar det

kommer til Stykket, nødigt hente andre Steder,

hvad der lige saa velkunde fremelskes i Byen selv.

Vel skyldes det udelukkende de Aarhus-Mænd

selv, at Udstillingen er bleven ført sejrrigt

igennem, men dens Indhold vil alligevel vise,

at det er Kjøbenhavn, der leverer de smuk-

keste og bedste af Udstillingsgenstandene.

Paa den Maade kan der dog maaske komme

nogen Ligevægt i Tingene, og alle gode Kræf-

ter blive enige om, at det hverken er Kjø-

benhavn eller Aarhus, det gælder om at

trække frem, men at Maalet er en ligelig

Udvikling af alt, hvad der er livskraftigt i

hele det danske Land.

Et Held har Aarhus haft med sin Ud-
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PVa Landsudstillingen i Aarhus.

Udsigt over UdstiUingsterrænet. Tilvenstre ses Tuborg Triumfbue og Carlsberg

I Mellcmgrunden Post- og Telegrafvæsenets Bygning.

-Sojien.

Fra Landsudstillingen i Aarlius.

Parti af Stationsbyen.
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Fra Landsudstillingen i Aarhus.

Dronningen giver Signal til Maskinhallens

Indvielse.

Stilling. Den ligger prægtigere end no-

gen anden tidligere dansk Udstilling, og

den har faaet Bygninger, som næsten ikke

kan være skønnere.

Baggrunden og Indramningen er den

dejligste Natur, man kan tænke sig. Det

blaa Hav og de stille, grønne Skove lægger

sig blidt om Udstillingsterrænet. Helt ude

i Horisonten tegner Mols og Helgenæs" Bakke-

drag sig, ikke som en skarp Indramning, men

som bløde, dæmpede Linjer, der forøger Ind-

trykket af Landskabets Ro og Idyl.

Midt i dette ægte danske Landskab har

Architekten, Anton Rosen, med sand digterisk

Fantasi lagt sine Bygninger; „den hvide By"

har man kaldt hans Udstilling, sikkert ikke

blot fordi Bygningerne er malede hvide, men

ogsaa fordi Hvidheden føles saa naturlig og

selvfølgelig midt i hele den landskabelige

Stemning, og fordi Begrebet Hvidhed passer

saa godt sammen med det lette og elegante

i Bygningernes Konstruktion. Det er Skade,

at disse Kompositioner af Brædder og Lister

allerede fra Begyndelsen er domte til at for-

svinde. De vil for dem, der har set dem,

staa som lyse, lette Drømmebilleder, fødte

af en Kunstners Syner i de stille, lyse Næt-

ter. Skulde Aarhus-Udstillingen ikke levne

andet godt efter sig, vil dog disse Bygninger

alene være nok til at skabe den et værdigt

Eftermæle. Rosen er bleven udmærket se-

kunderet af Dekorationsmaleren Valdemar

Andersen, der har spredt et Væld af Blom-

ster og Guirlander i alskens Farvepragt paa

Bygningernes Flader, og henkastet lyse, lette

Menneskeskikkelser paa Frontener og Vægge.

Naar Udstillingen staar færdig, vil hans De-

koration danne et harmonisk Hele sammen

med Rosens Bygninger. En Ting kunde man

have ønsket, hvor kuriøst det end lyder, og

det var, at Bygningerne ikke blev brugt efter

deres Øjemed. For nægtes kan det ikke,

at Virkningen af de fleste af Rosens smukke

Haller er bleven ret ødelagt, efter at de er

taget i Brug til Udstillingsgenstande. Den

store Buehal f. Eks. trykkes altfor stærkt af

den Masse store, tildels smagløse Opstillinger,

der har fundet Sted i den ; den tidligere Ro

er bleven ødelagt af en Mængde forskellige

Montrer, der ikke alle er lige skønne eller
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lige heldige. Og endelig fyldes Rummet af

Udstillingsgenstandenes langt fra sammen-

stemte Farvemasser.

Man kan sige, at det er Architektens Fejl,

og at det burde han have tænkt paa i For-

vejen. Og heri kan man vel have Ret. I

hvert Fald giver denne Udstilling Fremtiden

den Lære i Arv, at der ogsaa er noget, der

hedder Opstillingskunst og Opstillingsteknik,

og at Kunsten ikke maa gaa denne Side af

Udstillingsvæsenet ligegyldig forbi.

Maatte denne Indvending mod Aarhus-

UdstiUingen imidlertid blive den eneste, vilde

den kunne slutte sin Tilværelse med Bevidst-

heden om, at det allermeste dog var saare

godt.
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HVORLEDES VIL JORDEN GAA TIL GRUNDE
Af Camille Flammariox.

(Specielt for Gads Danske Magasin)

/%

Eftertryk forbydes.

For nogle Maaneder siden fremkom der

i Dagspressen en Meddelelse om, at den

ved sine Marsforskninger meget bekendte

amerikanske Astronom Percival Lowcll

havde bebudet Verdens {J : Jordens) Under-

gang derved, at Solen ved et Sammenstød

med en anden Klode vilde afkøles ret hur-

tigt, saaledes at alt Liv her paa Jorden

maatte uddø. Der var i og for sig ingen

(irund til at beskaftige sig med denne

astronomiske Sensationsefterrctning — hvis

journalistiske Madning syntes at røbe, at

man paa væsentlige Punkler maatte have

misforstaaet Lowells Udtalelser — der-

som det ikke netop af Formen, i hvilken

Meddelelsen fremkom, maatte fremgaa, at

Jordens Undergang var narforestaaende.

Meddelelsen gav ganske naturtigt An-

ledning til en fornyet Diskussion af det

brændende og stedse aktuelle Problem » Ver-

dens Undergang <i, og Redaktionen har der-

for henvendt sig til Nutidens navnkundig-

ste Astronom, Camille Flammarion, og

forelagt Spørgsmaalet om, hvorledes Jor-

den vil gaa til Grunde, for ham. Paa

denne Henvendelse har Flammarion vist os

den Ære at fremsende den følgende Artikel.

MAN kan nu tildags forudsige Jordens

Undergang lige saa sikkert, som om
denne Begivenhed udspilledes lige for vore

Øjne. Og vi taler her ikke alene om den

Klode, hvorpaa vi bo, men om alle de øvrige

Kloder i vort Solsystem, og om Solen selv,

denne Kilden til Lys og Varme, Ophavet til

alt Liv, som det rører sig her paa Jorden.

Den Dag vil komme, da denne straalende

Sol vil slukkes, og det jordiske Liv synke

hen i en evig Søvn, medens selve Jordklo-

den, mørk og kold, som en øde Kirkegaard,

vil fortsætte sin \'ej ud i Rummet. Følelsen

af at leve er i sig selv mangen Gang nok

for os Mennesker til at kunne sætte os ud

over de haardeste Prøvelser og til ikke at

fortvivle over Skæbnens Modgang. Tanken

om Livets Ophør synes os at være det frygte-

ligste, der kunde hænde, og mange er de,

der ikke kan stilles Ansigt til Ansigt med

denne Tanke uden at føle den samme Svim-

melhed som ved at staa paa Randen af en

Afgrund, hvis Bund ikke kan øjnes. Og

dog — vi ophører jo paa en Maade at
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Hvorledes vil Jorden gaa lil Grunde?

leve, naar vi hver Aften lægger os til Hvile.

Vi' mister al Bevidsthed om os selv og om

Verdenen uden om os, men vi har den sikre

Fornemwelse, at vi igen vil vaagne op, naar

Morgenen kommer. Men naar vor Planet

engang lægger sig til Hvile, naar hele Men-

neskeheden for stedse lukker sine Øjne, da

vil det være for aldrig mere at vaagne til

Livet. Efter den Nat vil Solen aldrig nogen-

sinde mere rødme i Øst.

Naar og hvorledes vil denne Jordens Un-

dergang gaa for sig? Ja det var jo det

Spørgsmaal, jeg skulde svare paa.

I.

Jorden kan, som enhver af os, dø ved

et Ulykkestilfælde, ved Sygdom eller af Al-

derdom. Alt dette ligger dog i Fremtidens

Skød. Men det bør være Tænkerens Pligt

at søge at fremsætte en Diagnose, baseret

paa en fuldstændig Analyse af Betingelserne

for det jordiske Liv, og at drage sine Slut-

ninger paa Grundlag af en almindelig Sand-

synlighedsberegning. Dersom man i Tan-

kerne lader alle de videnskabeligt under-

byggede Hypoteser, der er fremkomne om

den Skæbne, der vil kunne blive Jorden til

Del, passere Revu for sig, vil det sikkert

være saa, at vi, naar vi har troet at have

sammenlignet alle de tænkelige Maader, paa

hvilken Jorden kan forgaa, og udtalt os til

Fordel for den mest sandsynlige, i Virkelig-

heden har tænkt paa alt andet end netop paa

det, der vil hænde os. Vi er paa en Maade

i den samme Situation som en Læge, der

har erklæret en Syg for at være i Bedring,

og som saa, naar han erfarer sin Patients

Død, holder bestemt paa, at den syge ikke

er død af den Sygdom, for hvilken han har

behandlet ham.

Men Midlet til ikke at drage slige Slut-

ninger? Bilder vi os virkelig ind at kunne

forudbestemme alt ? Det vilde ialtfald være

yderst naivt. Vilde paa den anden Side

det, at vi er overbeviste om vor Videns

Ufuldkommenhed, være tilstrækkelig Grund

til overhovedet ikke at søge videre men

roligt lægge vort Hovede paa Ligegyldig-

hedens Hovedpude?

Spørgsmaalet, som vi bør stille os, er

da dette: „Hvorledes vil Jorden gaa til

Grunde?" og først og fremmest: „Vil den

gaa til Grunde?"

Den er kun saa ung, vor Jord, meget

ung endogsaa. Den Menneskehed, der bebor

den, har endnu ikke naaet til Skjels Aar og

Alder. Den kan fremstamme de første Brud-

stykker af et Sprog, men forstaar endnu

ikke rigtig, hvad det er, den siger. Den er

med sine hundrede Tusinde Aar som et

fire-aars Barn, og ovenikøbet et lidet udvik-

let Barn fra en Forstad i vort Solsystem.

Den har Millioner af Aars Levetid for sig,

hvis der da ikke hænder den noget uforud-

set, thi som alt sagt, den vilde som det

enkelte Individ kunne dø ved et Ulykkes-

tilfælde.

Set alene udfra et astronomisk Syns-

punkt er vor Jord udsat for mere end én

Fare. Barnet, som færdes paa denne Jord, og

hvem et langt Liv ligger aabent, kan sam-

menlignes med et Væsen, der stilles ved Ind-

gangen til en meget lang og snæver Gade.

Ved hvert af Vinduerne i Gadens Huse staar

en Skytte forsynet med et hurtigt skydende

og sikkert rammende Gevær. Det gælder

nu for dette Individ at gennemløbe Gaden i

hele dens Længde og undgaa alle de Kug-

ler, der sendes efter ham. Gaden er et

Sindbillede paa Livet, og Kuglerne er alle

de Sygdomme, som den nulevende Menne-

skehed er plaget med. Slipper den Løbende

uskadt igennem den lange Gade, er det kun

for at dø, naar han er kommet til Gadens

anden Ende

!

Vor Jord maa gennemløbe en lignende

Spidsrod. Den kan paa sin Vej møde en

Sol, der vil kunne fortære den paa et Øje-

blik, som en gloende Ovn det Æble, man

kaster i den; den kan møde en Sværm
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Meteorer, der gør sainme Virkning paa

den som et Skud Hagl paa en Fugl; den

kan møde en Komet, hvis Masse udgør

ti eller tyve Gange dens egen Masse, og

som er sammensat af skadelige Gasarter,

der i et Nu vil forgifte den Luft, vi indaan-

der; den kan blive hvirvlet ind i ukendte

elektriske Kræfter, der vil virke som en

Bremse paa Jordens tolv Bevægelser og

maaske endog vil lade den forbrændes som

en Platintraad under Paavirkning af en Kort-

slutning. Den kan sprænges ved et mæg-

tigt Jordskælv, eller et saadant kan, ved

at Jordskorpen slog mægtige Spalter, frem-

kalde en Syndflod langt mere jordomvæltende

end den bibelske Syndflod. Og den kan

miste ikke alene de sidste Rester af den

indre Varme, som ikke længere virkede

paa dens Overflade, men endogsaa det be-

skyttende Lufthylster, som er Betingelsen

for Vedligeholdelsen af en Temperatur, i

hvilken levende Organismer kan trives. Den

kan en skønne Dag ikke længere være be-

lyst og opvarmet af Solens frugtbargørende

Straaler, idet Solen selv er mørk og kold.

Eller den vil — modsætningsvis — kunne

blive langsomt stegt derved, at Solens Varme-

grad pludselig steg til det tidobbelte, saaledes

som vi undertiden ser det ske paa Himlen,

at en Stjærne, hvis Lysstyrke hidtil har

været af 5te Størrelse, pludselig Hammer op

og i Løbet af faa Dage naar en saadan

Glands, at den langt overgaar de stærkest

lysende Stjærner og Planeter. Og saaledes

kunde vi blive ved uden endda at naa at

faa nævnt alle de Ulykker og dødelige Syg-

domme, der kunde overgaa Jorden, og over

hvilke Geologerne, Meteorologerne, Fysikerne,

Kemikerne, Biologerne og Lægerne vil kunne

give en lang Oversigt.

Men hvilken af alle disse mulige Aar-

sager har vi nu mest Grund til at befrygte:

Jordkloden er saa ubetydelig i Sammen-
ligning med det uendelige Verdensrum, og

dens Bevægelse gennem dette saa hastig og

saa sikker, at vi uden Tvivl kan gaa ud

fra, at i al Fald enkelte af de i det fore-

gaaende nævnte Profetier ikke vil gaa i Op-

fyldelse.

En af de mest nærliggende Muligheder

vilde være den, at Jorden paa sin Vandring

mødte en Komet.

Naar vi betænker, at Himmelrummet er

opfyldt af Kometer, der bevæger sig i alle

Retninger omkring vor Sol, nogle hørende

med til vort Solsystem (de periodiske Kome-

ter), andre kun gæstende os den samme ene

Gang, vil man forstaa, at Jorden paa sin

Vandring let kan komme i Nærheden af en

af disse Himlens Vagabonder. Kom.etens

Hale frembyder ingen Fare, om saa Jorden

gik tvers igennem den. Følgen heraf vilde

kun være en pragtfuld Stjærncskudregn. Og

et saadant Møde med en Komethale har

gentagne Gange fundet Sted, uden at Jor-

den eller Menneskeheden derved har lidt no-

gen Overlast.

Men et Sammenstød med en Komets

Kærne vilde unægtelig have frygtelige Følger

for Jorden, selv om Kloden som saadan

vedblev at eksistere. Laplace har engang

beskrevet nogle af de Omvæltninger, der ved

Jordens Sammenstød med en Komet kunde

foregaa paa dens Overflade: „Jordaksen og

Jordens Rotationsbevægelse vilde blive for-

andrede; Egnene omkring Polerne vilde plud-

selig blive Troper og omvendt. Havene vilde

forlade deres tidligere Beliggenhed for at

søge hen til den ny Ækvatorzone, og hele

Folkeslag og Dyreslægter drukne i denne

Syndflod, hvis de ikke allerede var gaaet til

Grunde ved det voldsomme Stød, Kloden

erholdt i det Øjeblik, Sammenstødet fandt

Sted."

Den største Fare, et Sammenstød med en

Komet vil medføre, vil være den ved Sam-

menstødet udviklede Varme og — ikke

mindst — Sammenblandingen af Jordens

Atmosfære med Kometens Gasudstrømninger;

begge Dele i Forening vilde uden Tvivl
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tænde vor Atmosfære i Brand, og den i

Atmosfæren værende Ilt vilde bidrage til at

holde denne Verdensbrand vcdlige. Men

der findes en anden Luftart, som vore Fy-

sikere ikke altid tager i Betragtning, af den

simple Grund, at de ikke har kunnet paa-

vise dens Tilstedeværelse ved deres Analyse

af den atmosfæriske Luft — det er Brinten.

Hvad er der blevet af de uhyre Mængder

af Brint, der i Tidernes Løb er udstrømmede

af Jordbunden ? Da denne Luftarts Tæthed

er 16 Gange mindre end den atmosfæriske

Lufts, er alt den udstrømmende Brint steget

til Vejrs og svæver uden Tvivl som et

Lufthylster udenom den egentlige Atmosfære.

I denne overordentlig tynde Brintatmosfære

er det, at Stjærneskuddene tændes, naar vi

ser dem som flygtige Lyspile fare hen over

Himmelhvælvingen, og her er det maaske

ogsaa, at Nordlysene udfolder deres pragt-

fulde Draperier.

Ved et saadant Sammenstød med en Ko-

met vil det ikke være vanskeligt at forud-

sige vor Jords Skæbne. Brint og Ilt i For-

bindelse med Kometens Kulstof vil flamme

op. Luften vil ophedes til en Varmegrad af

flere Hundrede Grader. Skove og Haver,

Træer og Planter, Byer og menneskelige Bo-

liger, alt vil fortæres i et Nu. Have, Søer

og Floder vil komme i Kog, og alt levende

kvæles af Kometens glødende Aande, længe

før de blev Luernes Rov, thi de stønnende

Lunger vilde kun indaande Ild.

Dog denne Skæbne vil ikke blive hele

Jorden til Del. En saadan Virkning af

Sammenstødet vil kun spores paa den Del

af Kloden, der vender mod Kometen i selve

det Øjeblik, Sammenstødet fandt Sted. Paa

Jordens modsatte Side vil Virkningen først

efterhaanden indfinde sig omend ikke min-

dre frygtelig. Det sydende Hav vil fylde

Luften med Dampe, der atter vil falde som

en kogende Regn over Landskabet. Overalt

vil Uvejr rase, Lyn og Torden bidrage til

at øge Paniken over alle Elementernes Ra-
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sen, Dagslyset vil vige Pladsen for den

brændende Himmelhvælvings dødningeagtige,

blaalig-blege Skær. I Stedet for straks at

fortæres af den glødende Luft vil alt levende

blive kvalte af Dampene eller ved, at Luftens

Indhold af Kvælstof forøgedes — Ilten vil

jo forholdsvis hurtigt være opbrugt — , eller

de vil blive forgivede af Kulilten.

Kunde man imidlertid tænke sig en Ko-

met, hvis Sammensætning var anderledes,

og som f. Eks. absorberede Luftens Kvæl-

stof i Stedet for dens Ilt, vilde et Sammen-

stød med en saadan Komet, der uddrog

Kvælstoffet af den Luft, vi indaander, i Lø-

bet af faa Timer fremkalde de forunderligste,

til en Begyndelse ikke ubehagelige Sinds-

stemninger. Det vilde begynde med en Fø-

lelse af ubetvingelig Livslyst og Munterhed,

der hurtig vilde gaa over til en febrilsk Op-

hidsethed, for sluttelig at ende i fuldstændig

Vanvid og Delirium. Det maa dog bemær-

kes, at vi endnu ikke kender Kometer, hvis

kemiske og fysiske Sammensætning vilde have

den her beskrevne Virkning, og jeg vil fore-

trække at holde mig udelukkende indenfor

den strængt videnskabelige Ramme.

II.

Men hvilket anden Ulykkestilfælde kunde

da hænde vor Klode? En Komet er jo ikke

det eneste Himmellegeme, som Jorden paa

sin Vandring kan støde paa. Ikke alene be-

væger Jorden sig omkring Solen, men denne

sidste bevæger sig gennem det uendelige

Himmelrum i Retning mod Stjærnebilledet

Herkules. Siden Jorden blev til, har den

ikke to Gange tilbagelagt den samme Stræk-

ning. Dens Bane i Rummet bliver paa denne

Maade ikke en lukket, næsten cirkelformet

Ellipse — saaledes som den jo er i For-

holdet til Solen som det faste Punkt i Sol-

systemet — men ved denne Kombination af

Jordens og Solens Bevægelser beskriver Jor-

den en skrueformet Bane gennem Rummet.

Paa denne Rejse mod et ukendt Maal vil
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Solsystemet kunne møde enten et andet

Solsystem eller en udslukt og altsaa usynlig

Sol, en Stjærnehob, en Stjærnetaage eller

andre ukendte Mysterier.

Det, der saaledes kunde hænde, er ikke

hændt endnu for os, men for andre Kloder.

Den 23. Februar 1901 saa vi en saa-

dai. Verdensbrand paa Stjærnehimlen. Den

paagældende Dag viste der sig i Stjærne-

billedet Perseus en ny Stjærne, der i Løbet

af et Par Dage voksede til en saadan Lys-

styrke, at den fuldstændigt forandrede Ud-

seendet af dette kendte Stjærnebillede. Denne

stærke Glands varede dog ikke længe. Den

nye Stjærne aftog hurtig i Lysstyrke, den 2.

Marts var den kun af 2den Størrelse, den 6.

Marts var den kun af 3dje Størrelse, den 13.

Marts af 4de Størrelse, den 22. af 5te Stør-

relse og sank stadig indtil den den 10. Juli

s. A., ikke længere kunde ses med ube-

væbnet Øje. Den aftog fremdeles samtidig

med, at den viste Foranderlighed i Lysstyr-

ken i Perioder paa c. 4 Dage — hvad der

kunde tyde paa at hidrøre fra en Omdrej-

ning — og undergik sluttelig en fuldstændig

fysisk Forandring, idet den omformedes i en

kosmisk Taagemasse, som hvilken den endnu

eksisterer, kun synlig i Kæmpeteleskoper.

Hvad var det, som her var hændet?

Lad mig forudskikke den Bemærkning,

at den Begivenhed, der i Februar 1901

fandt Sted paa Stjærnehimlen, ikke er fore-

gaaet paa selve den nævnte Dag. Paa samme

Maade som en Kanonkugle behøver en vis

Tid til at gennemløbe en vis Strækning,

bruger Lysstraalen en vis Tid for at naa

ned til os fra et af de fjærne Himmellege-

mer. Med en Hastighed af 300 000 Kilome-

ter pr. Sekund er den 8 Minuter om at naa

til os fra Solen, 35 Minuter fra Jupiter og

4 Timer fra Solsystemets yderste Planet,

Neptun. Fra den Stjærne, der hin Dag

flammede op, vil Lyset være ikke mindre

end c. 300 Aar om at naa ned til os, og

Lysstraalen har altsaa i dette Tilfælde bragt

Budskab om en Katastrofe, der i Virkelig-

heden fandt Sted paa Kong Henrik IVs Tid.

Den Skæbne, der her var overgaaet

Stjærnen i Perseus. er uden Tvivl fremkaldt

ved et Sammenstød mellem to Kloder. Ved

en spcktroskopisk Undersøgelse af Lysstraa-

1erne fra den nye Stjærne opdagede man, at

denne for Størstedelen bestod af glødende

Brint, som vedblev at være til Stede, selv

efter at Stjærnen begyndte at undergaa de

før nævnte fysiske Forandringer, der yder-

mere gav sig Udslag i, at den skiftede

Farve, fra hvid til gul, fra gul til rød, og

fra rød til blegviolet.

Vi havde her været Vidne til en Ver-

denskatastrofe, hvis Omfang og \'oldsomhed

trodser enhver Beskrivelse.

111.

Vi har i det foregaaende set, hvorledes

man kunde tænke sig Jorden dø ved et

Ulykkestilfælde. Vi tvinges til at indrømme,

at nogen overhængende Fare for, at Jorden

skulde støde sammen med et andet Himmel-

legeme er der ikke, ialtfald ikke mere end

for, at det enkelte Menneske skulde blive

ramt af en af de Tagsten, der mellem Aar

og Dag rasler ned paa Gaden, eller af en af

de Urtepotter, der falder ud af et aabentstaa-

ende Vindu. At slige Ulykker hænder, har vi

jo talrige Beviser for, men for et bestemt Indi-

vid er Risikoen kun ringe. Og hvilke Syg-

domme kunde Jorden vel komme til at lide

af? Ganske vist, Vulkanerne kunde udspy

af Jordens Indre giftige Luftarter, og under-

søiske Vulkaner kunde paa samme Maade

forpeste Jordens Vandmasser. Men Grundene,

hvorfor sligt skulde ske, er dog lige saa

usandsjmlige, som at der skulde overgaa

Kloden et af de Ulykkestilfælde, vi nys har

beskrevet, og efter al menneskelig Sandsyn-

lighed vil Jorden blive ved med at kredse

omkring Solen endnu i Millioner af Aartu-

sinder, indtil den tilsidst vil dø en naturlig

Død.
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Men hvorledes vil denne da blive?

Vor Sol vil kunne afgive Svaret herpaa.

Det er den, der vedligeholder Vandets

og Luftens kemiske Sammensætning; uden

den vilde Vandet blive til et fast Mineral, og

ogsaa Luften vilde, naar Temperaturen sank

til det absolute Nulpunkt, fortætte sig.

Uden Solen vilde der paa Jordens Over-

flade hverken gives Lys eller Varme, hver-

ken Dag eller Morgen, hverken Sommer,

Foraar eller Efteraar. Der vilde intet være

andet end en gravsort Nat, en evig Vinter,

mørk og kold. Temperaturen vilde synke

til 27 3 Grader under O (det saakaldte abso-

lute Nulpunkt). Al Plante- og Trævækst,

alt Dyreliv saavel i Luften, i Vandet og paa

Jorden, alt vilde være forsvundet.

Men selve Solen da, hvorlang Tid endnu

vil den lyse og varme for os? Og hvorfra

kommer dens Varmeevne og hvorlænge kan

den holdes vedlige?

Ifølge Helmholtz' Beregninger trækker

Solen sig langsomt og vedvarende sammen,

og denne Proces omsat i Varme vil i Øje-

blikket give Solen en Temperatur af 28 Mil-

lioner Grader.

Denne Solens Temperatur holdes for en

Del vedlige ved den Varme, der udvikles

ved de vedvarende Nedstyrtninger af Mete-

orer og Ildkugler paa dens Overflade; men

der er ingen Tvivl om, at det er Solens

Sammentrækning , der udvikler den meste

Varme. Solens Tæthed er i Øjeblikket min-

dre end ^/^ af Jordens. For at opveje den

aarlige Varmeafgift vilde det være tilstrække-

ligt, at Solens Gennemsnit formindskedes 39

Meter. Paa Grund af Solens Afstand og

umaadelige Størrelse i Sammenligning med

Jorden vil der dog hengaa 18,000 Aar, in-

den Soldiametren formindskedes 1 Buesekund,

og en saa langsom og ubetydelig Aftagen

vil være upaaviselig ved Hjælp af vore

Maaleinstrumenter.

Men engang om Millioner af Aar vil

Grænsen være naaet, da Solen ikke længere

kan afgive Lys og Varme til Planeterne i

vort Solsystem, og da vil ogsaa Livet være

ophørt paa deres Overflade, eller rettere, det

vil være ophørt allerede længe forinden, ialt-

fald for de mindre Planeters Vedkommende.

Allerede nu synes Maanen jo at være en

uddød Klode, Mars er tydelig en Klode, hvis

Udvikling er længere fremskreden end Jor-

dens, og det maa synes udenfor al Tvivl, at

disse mindre Planeter i Solsystemet hurtigere

vil tabe Evnen til at være Sæde for orga-

nisk Liv, end Solkloden vil miste sin Varme-

evne.

Der kan da tænkes flere Maader, paa

hvilke Livet her paa Jorden vil ophøre, men

dette Livets Ophør vil selvfølgelig ikke fore-

gaa paa én Gang, thi Naturen gør ingen

pludselige Spring; Livet vil langsomt ebbe

ud, efter at Jordens Overflade Aarhundrede

efter Aarhundrede, Aar efter Aar, Dag efter

Dag, Time efter Time, langsomt er under-

gaaet en fuldstændig Omvæltning.

Naar man ser hen til den ødelæggende

Virkning, Havet udøver paa vore Kyster, vil

man kunne forestille sig, at Oceanernes

Vandmasser i Tidens Løb langsomt har be-

virket det faste Lands Tilintetgørelse. I sit

berømte Værk Traité de Géologie har den

udmærkede Geolog Lapparant givet os en

Skildring af Jordens Endeligt paa den her

antydede Maade. Geologien viser os, hvor-

ledes det faste Land overalt er udsat for

Angreb , dels ved Temperaturforandringer,

dels ved Luftens skiftende Fugtighedsindhold,

der i Forbindelse med vekslende Frost og

Tø i Tidernes Løb vil faa de haardeste

Klippemasser til at hensmuldre. Det er let

at forudse, hvad alt dette fører til. Tyngde-

kraften hviler ikke, før alle de Stoffer, der

er undergivet dens Herredømme, har naaet

en endelig Hvilestilling. Men dette Maal er

ikke naaet før den Dag, da disse Stoffer

ikke kan finde en lavere Aflejring. Og dette

vil være sket, naar alle Skraaninger er jæv-

net i Flugt med Havet, og alle fra Fasllan-
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det løsrevne Smaadele har opfyldt dets

Dybder. Da vil Jordoverfladens Planering

være fuldført , eller rettere , alt Relief være

udslettet.

Hvis man kun tog Hensyn til Havets me-

kaniske Virkning paa Fastlandene, vilde den

omtalte Udjævning være tilendebragt i Løbet

af c. 8 Millioner Aar. Tager vi Vandets ke-

miske Virkning med i Betragtning, vil Arbejdet

være fuldført paa lidt mindre end 6 Millioner

Aar, og betænker vi, at de faste Dele, der

bundfældes i Havet, tager Plads op for en

tilsvarende Mængde Vand, og at Havets

Overflade derfor vil stige og paa denne

Maade hurtigere fremkalde Landmassernes

Forsvinden, vil der næppe hengaa meget

mere end 4 Millioner Aar, før Havet er Ene-

hersker paa vor Klode.

IV.

Men der findes ogsaa andre Maader
,
paa

hvilke Jorden kan afgaa ved en naturlig

Død, bl. a. ved Mangel paa Vand. Betragter

vi Maanen og Mars, begge Kloder mindre i

Omfang end Jorden, ser vi straks, at der

paa Maanens mod os vendte Side absolut

ikke findes Vand, og at Vandet paa Mars

er indskrænket til nogle mindre Indhave for-

bundne med Kanaler.

Ogsaa her paa Jorden er det en Kends-

gerning, at Vandmængden aftager gradvis

gennem Aarhundrederne. En vis Brøkdel af

Jordens Vandmasser — ganske vist meget

ringe i Sammenligning med den hele Mængde,

men dog ikke helt ubetydelig — siver ned

i de dybere Jordlag, dels gennem Revner og

Sprækker i Havbunden, fremkaldt ved under-

søiske Vulkanudbrud, dels gennem selve den

porøse Jordskorpe.

Dette Vand vender ikke tilbage, men ind-

gaar kemiske Forbindelser med Jordens me-

talliske Bestanddele.

Vi kan da gaa ud fra som givet, at Vand-

masserne samtidig med at udøve den tidli-

gere beskrevne nivellerende Virkning paa

Jordoverfladens fremspringende Dele vil for-

mindskes. Og over de talrige Overgangsfor-

mer fremkaldt ved den aftagende Vand-

mængdes Virkning paa Plante- og Dyrelivet

vil vi engang være naaet dertil, at Jorden

er udtørret. Og uden Vand er intet orga-

nisk Liv muligt.

Men det er uden Tvivl ikke selve Mang-

len paa Vand, der vil medføre Livets Ophør

paa Jorden, det er snarere de klimatologiske

Konsekvenser. Formindskelsen af Vanddam-

pene i den jordiske Atmosfære vil bevirke

en almindelig Afkøling, og del er af Kulde,

al Menneskeheden vil omkomme.

Hvis man paa én Gang vilde formindske

Antallet af Vanddamp- Molekylerne i vor

Atmosfære i væsentlig Grad , vilde Jorden

til Trods for Atmosfærens Indhold af Ilt

øjeblikkelig være ubeboelig, idet Klimaet

overalt vilde blive saaledes, som det nu er

det i Polaregnene eller paa de højeste Bjærg-

toppe. Hele Jorden vilde hurtig blive en

udstrakt Isørken , hvor intet levende Væsen

kunde trives.

Men ikke alene med Hensyn til Indholdet

af Vanddamp undergaar vor Atmosfære en

langsom Forandring, ogsaa Luftens andre

Bestanddele, Ilt og Kvælstof, aftager langsomt.

I Jordens Barndom har Atmosfæren været

forholdsvis lige saa tæt, o: mættet med

Vanddampe, som den antagelig i Øjeblikket

er paa unge Kloder som Venus og Jupiter,

der altid er omgivet af tætte Skylag, der

forhindrer os i at se selve Planeternes Over-

flade. Paa den anden Side har vi i Maanen

og Mars Vidnesbyrd om, hvorledes Forhol-

dene her paa Jorden i Aartusindernes Løb

vil udvikle sig. Paa Maanen er saavel Luft

som Vand borte , det sidste allerede paa et

saa tidligt Stadium af dette Himmellegemes

Udvikling, at det ikke har faaet Tid at ud-

føre sin nivellerende Virkning, om end der

dog hist og her kan ses Antydning af en

saadan. Paa Mars derimod ser vi denne

nivellerende Virkning fuldført; paa denne
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Hvorledes vil Jorden gaa til Grunde?

Klode findes ingen Antydning af Bjærge, alt

er kun flade Landstrækninger, der ved den

mindste Stigning af Vandet vil blive over-

svømmet. Og ligesom Vandet — som alt

bemærket — kun er sparsomt forekommende,

er ogsaa Mars- Atmosfærens Tæthed kun

ringe, hvad der ses af, at Mars - Overfladen

aldrig dækkes af Skyer.

Dette var i Hovedtrækkene de Følgeslut-

ninger, der kan drages med Hensyn til Jor-

dens Fremtidsudsigter. Efter al Sandsynlig-

hed vil Livet paa vor Klode være død af

Kulde , endnu inden Solen vil have mistet

sine livgivende Egenskaber, der saa blot ikke

kommer Jorden til Gode.

Men engang — om 25, 30 Millioner Aar

eller maaske endnu senere, hvem ved det? —
vil ogsaa Solen have naaet til sil Efteraar,

sin Vinter. Efter i utallige Millioner Aar at

have glimret blandt Universets Milliarder af

andre Sole, vil den Tid være kommet, da

dens Energi, der har været vedligeholdt ved

dens fortsatte Sammentrækning, vil være op-

brugt. Dens Lys vil begynde at svækkes, og

tilsidst vil den slukkes, som en Lampe gaar

ud, naar dens Olie er opbrændt.

Og om denne udslukkede Sol vil de

mørke, isdækkede og ubeboede Planeter fort-

sætte deres Kredsløb — —
Og saa — — ?

Efter at Jordelivet er ophørt — — efter

at Solens Lys er slukt — —

?

Hvad saa —

?

i,^
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In'iciuM- l!:i CII par)--i.':I; Saliii.

SELSKABSLIV I PARIS

Af Georg Brandes.

EN Del af den Tiltrækning. Paris ud-

øver paa de ikke mange Fremmede,

der virkelig kender Byen og ikke blot

dens Forlystelser, beror paa Omgangs-

livets Former, den gennemførte, smig-

rende, stadigt agtpaagivende Hoflighed,

der er blevet det gode Selskabs Natur,

og som er Resultatet af en mangehun-

dredaarig Kulturudvikling. Den godmo-

dige Høflighed, der i Danmark gennem-

trænger Menigmand, er yderst sjælden i

Frankrig, hvor kun Formerne, ogsaa hos

de mest Udannede, er slebne; men de

højere Klassers stilfulde Hoflighed giver

alt Omgangsliv sit Præg.

Den kritikløse Gæstfrihed har ikke

hjemme i Frankrig. Den staar i Reglen

i direkte Forhold til den Grad af Ked-

somhed, hvori man til dagligt Brug lever,

idet den Fremmede, hvor Livet er ens-

tonigt, føles som oplivende Element, som
Nyhedsmeddeler — derfor var Araberen

gæstfri i sin Ørken; derfor var jyske

Herregaarde saa gæstfri før Jernbane-

tiden. Den parisiske Gæstfrihed, der er

stor, men ikke kritikløs, beror paa den

levende aandelige Interesserthed, der i

sig selv er Kultur.

Denne Gæstfrihed er forbausende tro-

fast. Den møder den Fremmede i ethvert

Hus, hvor han nogensinde er kommet,

selv om der gaar Aar imellem at han

besøger Byen og selv om i Mellemtiden

ingensomhelst Brevveksling har fundet

Sted mellem ham og Huset. Endnu

fastere er naturligvis Tilknytningen, naar

et skriftligt Samkvem har holdt Forbin-

delsen vedlige ; fra det Øjeblik af, da han

stiger ud af Toget, og indtil hans Af-

rejses Dag slipper saadanne Venner ham
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ikke af Syne. — Men der kan være gaaet

to, tre, fire Aar og ingen af Parterne

har ladet høre fra sig. Saa sidder den

Fremmede dog Dagen efter sin Ankomst

ved Frokosten paa samme Plads i samme

Spisesal ved Værtindens Side i den samme
store Kres, der samles en Gang om Ugen

;

saa det er, som havde han slet ikke

været borte, men blot indtog den Plads,

der sidste Søndag stod ham aaben. Han

mærker neppe, at han selv og de andre

imens er bleven ældre.

Underligst er maaske dette: Selv om
den Paagældende har Bekendte i fem

eller seks hverandre lidet berørende Huse,

saa rygtes hans Nærværelse blot paa

Grund at Selskabslivets Aarvaagenhed og

Lydhorhed hurtigt; han behøver ikke at

melde Venner og Bekendte sin Ankomst.

Der gaar aldrig en Dag, hvor han i dette

store Paris ikke ser sig indbudt til Fro-

kost eller til Middag, eller til begge Maal-

tider. Ja en vel lidt Personlighed kan

have sin Tid forud optaget et Par Maa-

neder i Træk uden endda at overkomme

et Gensyn med alle sine Bekendte.

I Frankrig har Mennesker endnu Glæde

af at træffe hverandre for at samtale.

Sam.talen er her endnu Midlet til psyko-

logisk Berigelse og til Forøgelse af le-

vende Kundskab, af en Erfaring, der

glemmes mindre let end den, som ind-

vindes gennem Læsning. Man kommer

ikke sammen for at spise og drikke.

Ganske vist er den franske Kogekunst

den, som mindst nøjes med en smagløs

og glædeløs Afføring, lige som de franske

Vine er de ypperste. Men Vindrikning

er i det parisiske Selskab næsten helt

gaaet af Brug. Endog Vært og Værtinde

drikker i Reglen kun Vand, eller faar sig

bragt en Kop The ; og Gæsterne drikker

da det mindst mulige af stærke Sager.

Paa selve den gode Mad lægges der

ringe Vægt. Man kommer ikke sammen

for at indlage et dygtigt Maaltid som i

Flandern eller England, men for at ud-

veksle Tanker og Indtryk, lære hverandre

og Verden at kende.

I sine Erindringer beklager Oehlen-

schlåger sig over den Haan, Madame
de Staél formentlig viste ham ved i 1817

i Paris at bede ham besøge sig om Ef-

termiddagen; thi da han kom, traadte

just et Selskab af Herrer og Damer Arm
i Arm ind fra Spisesalen, hvor Maaltidet

var endt. „Mit Hoved," siger han, „svim-

lede næsten af Forbitrelse over denne

Ringeagt at byde mig til sig efter Maal-

tidet." Oehlenschlåger har ikke kendt

parisisk Sæd og Skik. Husets nærmeste

Venner eller Enkelte, man ved den Lej-

lighed særligt vil udmærke, bedes ganske

vist til Maaltidet. Men naar Pladsen er

begrænset, er det umuligt, til Middag at

indbyde mer end en ringe Part af sine

Gæster. Og da man i Reglen spiser

umiddelbart før sin Modtagelsesaften,

hænder det hver Uge, at de senere Ind-

budte, ifald Middagen drager noget ud,

i et tilstødende Værelse venter paa Bord-

selskabets Ankomst. For at bevise, hvor

langt det er fra, at Indbydelsen til at

komme efter Maaltidet indeholder en

Ringeagt, vil jeg blot bemærke, at i et

enkelt Aar (1903) paa to Steder, hvor

jeg var indbudt til Middag, Auguste Rodin

med mangfoldige andre kom som indbudt

efter Bordet, og Rodin er dog ikke blot

quelqu'un, men den største blandt de store.

Den ene af de Personligheder, der efter

den Oehlenschlågerske Opfattelse saaledes

skulde have vist ham Haan, var hans

lidenskabelige Beundrer og Talsmand

Octave Mirbeau.

Oehlenschlåger ytrer her den danske,

smaaborgerlige Opfattelse af Maaltidet

som Hovedsagen ved den selskabelige

Sammenkomst. Den gode Mad betegner

for den Danske i Reglen dels en ualmin-
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-^Selskabsliu i Paris

delig Nydelse, dels — om det end ikke

siges med rene Ord — en Art Besparelse

eller Vinding. I det store Samfund til-

lægges der ikke Maaltidet nogen Vægt,

fordi man forudsætter, at den Indbudne

spiser lige saa godt og rigeligt hjemme,

saa at Mad og Drikke for ham hverken

repræsenterer nogen særlig Fornøjelse

eller nogen Økonomi. Og samles man

i en Række Værelser uden at spise, har

man jo adskilligt oftere Lejlighed til at

skifte Medtalende end ved et Spisebord.

Tidt hører man i Frankrig sige, at

Amerikanismen trænger sig frem paa

gammel Sæd og Skiks Bekostning. En
fornem fransk Dame beklagede en Dag

dens Overhaandtagen ogsaa i selskabe-

ligt Samkvem. Paa Spørgsmaalet : Hvilke

er dér dens Symptomer? svarte hun:

Hvor Amerikanismen faar Indpas, der

spiller man Bridge som Umælende, iste-

denfor at meddele sig til hinanden som

Mennesker. Dér benytter man sig af en

Indbydelse til nogle Ugers Ophold paa

en Herregaard uden efter sin Bortrejse

at sende et lille Ord til Tak. Dér ind-

byder man endelig til Middag i et Hotel,

og overlader Alt, den hele Anretning og

Anordning, endog Bordets Udsmykning

med Blomster, til Hotelværten, mens det

er fransk Skik at smykke sit Hjem til

sine Gæster.

Amerikanismen gør det af med Hygge-

ligheden som med Høfligheden og ud-

rydder Samtalens Kunst, den mest franske

af alle Kunster.

Endnu længe vil dog de parisiske

Former for Selskabelighed slaa Ameri-

kanismens Indfald i Frankrig ti!bage.

En af disse Former er Modtagelses-

dagen.

De Damer, som har en Salon — det

er selv i Paris ikke særdeles mange —
sætter al deres Ærgerrighed som al deres

Kløgt ind paa at se saa mange frem-

ragende Mænd og smukke, fine Kvinder

som muligt til deres ugenlige Modtagelse

(i Tiden Kl. 4—7 eller Kl. 9—12). De
Anstrengelser, der gøres, for at sikre sig

en interessant Personlighed som Gæst,

er undertiden ikke ringe. Det er sket,

at en Dame har modtaget en tilrejsende

Ven paa Banegaarden for straks ved

hans Ankomst at bønfalde ham om ikke

at besøge en rivaliserende Salon.

Det er ret lunefuldt, hvor mange eller

faa der paa en saadan Modtagelsesdag

paa én Ciang indfinder sig. Undertiden

træffer man halvhundrede eller flere Men-

nesker, undertiden tre, fire. Men det er

adskillige Hundreder al Mennesker, over

hvilke et stærkt søgt Hus udstrækker sit

Scepter, og endda kan Huset være ret

exclusivt.

I nogle faa Hjem er det Mandens Per-

son, som udgør Tiltrækningen. Saaledes

var, for kun at nævne Afdøde, Alphonse

Daudet en samlende Magnet; og saadan

var Gaston Paris det. I Regelen er det

dog Husets Frue, som selskabeligt til-

trækker og samler, selv om hendes Mand
er en Mand af Værdi og Betydning, og

selv om hun holder inderligt af ham. I

et enkelt Hus samles f. Ex. ugenligt til

et Maaltid Paul Hervieu, Joseph Reinach,

Louis Ganderax, Marcel Prévost, Dr.

Pozzi, Matematikeren Painlevé, Le Temps's

Direktør Hébrard, Journalisten Laugier,

Digteren Henri de Régnier, Jacques Bizet,

og, naar han er i Paris, Grev Joseph Pri-

moli, som nedstammer fra to af Napo-

leons Brødre. Indtil ifjor indfandt sig

altid efter Bordet den fineste og mest

indtagende af alle gamle, aldrig ældede

Mænd, Ludovic Halévy, hvis Død bræn-

der dem, der har kendt ham, paa Hjertet.

— Dog dette er en lille sluttet Salon,

som i Reglen kun modtager Mænd.

I adskillige, anderledes stort anlagte.

Saloner, hvor det er umuligt at indfinde
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sig uden idetmindste at træfte en fire

eller fem højt ansete Mænd og enkelte

meget smukke eller meget aandfulde

Kvinder, er der et enkelt mandligt Midt-

punkt, Stjernen i Husfruens Liv. Det er

ofte en eller anden Juvel i Frankrigs

kunstneriske Diadem, en Mand hvis Be-

kendtskab man trænges om at gøre, til

hvis Ord man attraar at lytte og hvem

Damerne gerne vil opnaa en Mulighed

til at indbyde, for at smykke deres Hus

med hans Navn og glæde deres Gæster

med hans Nærværelse. Selv om han

optræder saa simpelt og stilfærdigt som

Anatole BVance og i ingen Henseende

gør sig gældende, behøver han kun at

staa ved Kaminen eller tage Plads i en

Stol for at have en opmærksom Halv-

kres foran sig.

Hvor der er dygtige og tænksomme

Folk til Stede, dér bliver Samtalen ikke

let idéløs. Dér trives et Hang til at al-

mindeliggøre det Meddelte og faa noget

Udbytte deraf. En berømt Sindssyge-

læge fortalte en Dag i et Selskab en Del

Historier om Forbrydere, der simulerer

Galskab for at blive ustraffede. En dre-

ven Tyveknægt og Pengeafpresser havde

f. Eks. den Skik at gaa frem og tilbage

paa Banegaardene og dér opsamle alle

bortkastede Tændstik-Stumper. Aarligt

sendte han Republikens Præsident og

Konseilpræsidenten hver en Sæk fuld

deraf til Foræring. Og endnu to eller

tre lignende Forryktheder begik han sta-

digt. Følgen var, at saasnart Politiet

kom slæbende med ham som anklaget

for dette eller hint, slap man ham paa

Kontoret straks løs igen som utilregnelig.

Disse Anekdoter morede, men uvilkaarligt

knyttedes Refleksioner til dem; Spørgs-

maal om Grænserne mellem sindssyg og

fornuftig Handlemaade opkastedes, indtil

Samtalen gled over i en Drøftelse af

Karl VTs Galskab, hvori den bestod.

hvad dens Aarsager var og hvorledes

den blev behandlet.

Den selskabelige Skik og Brug er, naar

man er indbudt til et Maaltid, en ube-

tydelig Smule forskellig i Frankrig og i

Danmark. Man indbydes lige saa hyp-

pigt til Frokost som til Middag; det er

ikke nogen Regel, at man ved Bordet

bliver anbragt ved Siden af den Dame,

man efter Værtindens Opfordring har ført

ned ad Trappen eller gennem nogle Væ-
relser til Spisestuen; man byder altid

Damen sin venstre Arm, da den, Vært-

inden vil udmærke, sidder paa hendes

højre Side.

Ved Maaltiderne er Samtalerne i Reglen

livlige nok, men ikke altid lette at følge

for den, der ikke er helt hjemme i Kresen.

Saa længe der tales om Politik, Literatur,

Teater eller offenlige Personligheder, kan

Enhver følge med. Men saasnart Sam-

talen drejer sig om private Personer og

deres Forhold, føler den i Kresen frem-

mede sig som var han omgivet af et

Frimureri, hvor Nøglerne til alt Ufor-

staaeligt eller halvvejs-Forstaaeligt forud-

sættes givne og hvor Intet gøres for at

oplyse den, der ikke fra først af er med.

I Paris er det som i Kjøbenhavn Re-

gelen, at Enhver taler med sin Dame,

ogsaa lidt med Damen paa den anden

Side; men medens i Kjøbenhavn, hvis

der blot er en Snes Mennesker tilbords,

Samtalen saa at sige aldrig bliver almin-

delig (fordi intet af almen Interesse be-

røres), sker det hyppigt i Paris. Det har

sikkert i ældre Tid været Stilen.

En Dame, hvis Salon for en Snes Aar

siden ofte nævntes. Madame d'Aubernon

havde for Skik at sige til sine Gæster:

Vil De underholde dem særskilt med
Deres Dame, kan De gøre det efter

Bordet, eller andensteds; jeg vil have

Fornøjelse af mit Selskab og Udbytte af

de Herrers og Damers Veltalenhed, og
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jeg forlanger, at ved mit Bord Samtalen

skal være almindelig. Hun havde endog

ved sin Plads en lille Klokke, hvormed

hun som i en Parlamentssal ringede, naar

nogen afbrød en Samtale, der var i Gang,

eller forstyrrede den netop Talende.

Saa yndet Damen var, morede man

sig i Paris meget over dette hendes Pe-

danteri, og længe fortalte man Anekdoten

om hvorledes hun en Dag, da Filo.sofen

Caro havde Ordet og Renan gjorde Mine

til at ville bemærke noget, havde ringet

med sin Klokke, og sagt: Deres Tur

kommer om et øjeblik, Hr. Renan! —
Caro fattede sig dog ikke ganske kort, og

da Værtinden endelig gav Renan Ordet

skulde denne med skelmsk Betuttethed

have sagt: Jeg frygter mit Indlæg kom-

mer for sent. Jeg vilde gerne have bedt

om grønne Ærter; men nu er vi ved Isen.

I Kjøbenhavn er i velhavende Hjem

Spisestuerne i Regelen saaledes byggede,

at ved et længere Bord Ingen kan høre,

hvad der siges fem Skridt fra ham, saa

en almindelig Samtale er omtrent umulig.

Man taler sammen parvis, og kender

man ikke sin Dame eller har man intet

at sige hende, tærer begge Parter i Taus-

hed deres Foder.

Lidt generende for Selskabeligheden

virker i Paris den Skik, at i visse større

Saloner unge Digtere og udøvende Mu-

sikere faar Lov at give deres Vers eller

deres Virtuosnumre tilbedste, for at de

saaledes kan gøre sig bekendte for en

udsøgt Kres, der baner dem Vejen til

det bredere Publikums Velvilje. Dette

giver En vel Anledning til stundom at

høre smukke Digte rigtigt foredragne og

til at høre et spillende Vidunderbarn eller

en nysankommen Sangerinde, men det

gør et Skaar i Samtalefriheden, hugger

med Kunstens højere Ret men dog bru-

talt gennem alle begyndte Tanke-Udveks-

linger. Det eneste Værdifulde ved Sel-

skabslivet er jo dog, at Personlighederne

finder hinanden, aabner sig for hinanden,

trænger ind i hinanden. Vil man høre

Vers eller Musik, véd man, hvor man
skal henvende sig og hvor Kunsten hver-

ken forstyrrer eller forstyrres. Her er

man kommet for at give af sit aandelige

Overskud og berige sig ved at modtage

andres.

Dette Samfunds Civilisation røber sig

i den Interesse, dets Medlemmer nærer

for at tale sammen, uegennyttigt, uden

Hensyn til nogen Art Formaal, som skal

opnaas. Da der i Paris gøres meget lidt

ud af Præsentationen, véd man ikke sjæl-

dent slet ikke, med hvem man taler. Og
selv hvor man kender Navnet, er det

grundige Personalkendskab, hvormed man
i smaa Samfund véd Besked om hver-

andres Livsforhold, Formuesforhold, For-

tid, Bedsteforældre, Onkler og Tanter

ganske udelukket. Samtalerne foregaar

i tvangfri og upersonlige Former. Der

udkastes Ideer, fortælles interessante Iagt-

tagelser. Politiske, historiske, psykologi-

ske Spørgsmaal berøres.

Man er ikke som under Selskaber i

Norden plantet op ad hinanden seks

Timer i Træk. Man kommer sent eller

tidligt som man vil, bliver en halv Time

eller en hel eller halvanden, taler med
dem, med hvem man indvikles i Sam-

tale, uden at V'ært eller Værtinde gaar

om som kaglende Høns og føler deres

Ansvar for at Gæsterne bliver under-

holdte. Værtsfolkene gør sig ingensom-

helst Bekymring for Samværets Forløb.

Det vækker saa liden Opmærksomhed,

at Nogen gaar sin Vej som at han bliver,

og han kan, hvis ham lyster, besøge

flere Huse i Løbet af et Par Timer. Au-

tomobilen bringer ham jo trods Afstan-

dene hurtigt fra det ene Sted til det andet.

En Tiltrækning ved det selskabelige

Samliv i Paris, som hverken Berlin eller
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London eller Rom frembyder i samme
Grad, er den, at alle Nationaliteter mødes

og tilmed de notableste af enhver Nation.

Nord- og Syd-Amerikanere, Russere, Po-

lakker, Finner, Spaniere, Italienere, Ru-

mænere føler sig hjemme i Paris. Under

et seks Ugers Ophold dér i Vinter traf

jeg den nordamerikanske Gesandt i Pe-

tersborg, en fin og elskværdig Diplomat,

der talte flydende Russisk, den rumænske

Lærde Sainéan, en persisk Prinsesse,

Datter af Malcolm Khan, hvis Ydre var

østerlandsk nok, men som iøvrigt var

bleven helt Pariserinde og som, født i

Europa, end ikke kunde Persisk. (Hun

fortalte, hvorledes en gammel nordisk

Storhed, hun havde truffet, havde været

saa ivrig efter at høre hendes Sprog, at

hun, som skammede sig ved at afgive

Tilstaaelsen om sin Mangel paa Evne til

at tale det, havde improviseret Vers for

ham paa et umuligt Kaudervælsk.) Jeg

talte med unge Mænd fra Buenos Aires

og fra Rio, der med Held stræbte at be-

væge Anatole P>ance til en Foredrags-

rejse i Argentina og Brasilien, med rus-

siske Forfattere og Kunstkritikere som

Golubew, der nylig paa Fransk har ud-

givet det mægtige Værk med Gengi'

velser af alle Bellinis Tegninger; med
et polsk Medlem af den anden Duma,

med den i vore Dage mest omtalte ita-

lienske Historieskriver, med de spanske

Malere Zuloaga og Madrazzo, af hvilke

den første, berømte, altid tilbringer en

Del af Aaret i Paris og som gerne for-

tæller om sine Rejser, foreviser sine Male-

rier, udvikler de Kunstprinciper, han an-

ser for de ene rette, og altid redebon

istemmer en Lovsang over den Maler,

han sætter højest, El Greco. Personlig-

heder som disse mødes undertiden i

samme Time paa samme Plet med nogle

Snese franske Herrer og Damer.

Og vel at mærke, det er ikke her som

i mindre Sprogsamfund, at Selskabet er

nødsaget til idetmindsfe delvis at skifte

Sprog, naar der er Fremmede tilstede.

Der anvendes kun ét Sprog, idet alle de

Fremmede taler P'ransk. Dette gælder

endog om et Hus som Anatole Leroy-

Beaulieu's, hvor Husherren taler de fleste

europæiske Sprog, endog Russisk, og

hvor Mænd fra alle Jordens Lande mødes.

Efter Emile Boutmy's Død blev Anatole

Leroy-Beaulieu Direktør for den af hans

Forgænger stiftede Højskole, de politiske

Videnskabers Skole, hvor Frankrigs Diplo-

mater uddannes, og denne Skole har

Elever af næsten alle Folkeslag; den ud-

danner Kinesere og Japanere som Serber

og Bulgarer. Selv en Tysker havde den

nylig til Elev, da en elskværdig tysk

Prins forlod sin Post ved Gesandtskabet

i Kjøbenhavn for at deltage i dens Un-

dervisning, skønt han egenlig var en

Smule ude over den Alder, hvori man
hører Forelæsninger. De morede ham
øjensynlig heller ikke. Direktøren var

lidt urolig en Dag, da han i sit Foredrag

var nødt til at sige noget ufordelagtigt

om det tyske Riges Politik; han vilde

nødig saare sin Elev. Han blev bero-

liget, da han bemærkede, at dennes øjne

havde lukket sig og at han dysset af

Ordenes Musik lige saa lidet hørte som
saa.

Som nu Nationalitetsforskellen i det

franske Selskabsliv ikke splitter, kun be-

riger, saaledes ikke heller Standsforskel-

len eller Formueforskellen. Der findes

ingen Kaster i det franske Selskab.

Det vækker dér ikke ringeste Bevægelse

i en borgerlig Kres, at der er en Prins eller

Prinsesse tilstede. En Dame som Prin-

sesse Lucien Murat, født Hertuginde af

Rohan, eller en Mand som Prinsen af

Brancovan, Broder til den berømte Digter-

inde, Grevinde Anna af Noailles, kommer
som stadige Gæster i borgerlige Huse.

565



Selskabsliv i Paris

Paa samme Maade fornemme Aristokrater

som Markien af Breteuil, Hertuginden af

Uzés, Grevinden af Clermont-Tonnerre.

Den Fremmede gælder her ene og

alene ved hvad han selskabeligt yder

eller aandeligt betyder; alt øvrigt er saa

uvedkommende, som om det ikke eksi-

ste»"ede.

Som bekendt gives der intet Titelvæsen

i Frankrig. Medens man i Tyskland

og i endnu langt større Udstrækning i

Danmark har Titler, hvortil ingen Virk-

somhed svarer, ja som undertiden staar

i latterlig Strid med Mandens Gerning,

og medens man i de germanske Lande

samvittighedsfuldt i enhver Samtale bom-

barderer hverandre med disse Titler, ken-

des en Titel overhovedet ikke i PVankrig.

Man er Monsieur eller Madame og Made-

nioiselle, hvad man end forresten er. Ingen

uden Lakajer tiltaler: Greve, Grevinde.

Selv en Kejserinde er i Tiltale blot Ma-

dame. En fransk Minister tituleres aldrig

Excellence, har slet ikke den Titel. Endog

Førsteministerens Underordnede tiltaler

ham i dagligt Samliv simpelthen: vons.

Man sammenligne Samtaleformen overfor

vore smaa nordiske Ministre, eller man
sammenligne Underdanigheden i Tysk-

land. Jeg har i Berlin set Ministerial-

embedsmændenes Fruer rejse sig op i

en privat Selskabskres, naar Ministeren

traadte ind. De stod ret op som Sol-

dater, der gør Honnør for deres Oberst.

Tidligere nøjedes man i Danmark dog

med at give Titlen og saa tale i anden

Person. Med den stigende Servilitet op-

fattes det som pligtskyldigt, kun at bruge

tredie Person i Tiltale til Betitlede: Vil

Konferensraaden allerede gaa sin Vej?

og deslige. — Det store revolutionære

Lighedspust, der én Gang er fejet hen

over Frankrig fornemmes endnu og gør

det umuligt at indføre Sligt. Ikke helt

for intet lever man dér i en Republik.

Man behøver kun at gaa hen og se et

Stykke som Robert de Flers' og Gaston

de Caillavet's Le Roi for at fornemme,

med hvilken sund og djærv Lystighed

man der kan møde Snobberiet.

Og i hvilket udmærket Selskab kan

man ikke uforvarende behnde sig en

Aften i Paris. Jeg husker en Vinteraften

i 1902, da der i én, mægtig stor, Daglig-

stue sad Zola, Clemenceau. Rodin, P>ance,

Hervieu, Mirbeau, Hermant, Réjane, Mar-

the Brandes, Guitry, Steinlen og adskil-

lige navnkundige Udlændinge. Jeg sagde

uvilkaarligt til Værtinden: Det er en

Lykke, Frue, at Deres Hus er saa solidt

bygget, for hvis det styrtede sammen
over Deres Gæster i Aften, vilde Frankrig

imorgen ikke være det samme Land, og

hele Europa vilde fornemme Tabet.
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DEN MODERNE FÆSTNING
Af Oberstløjtnant Dalhoff-Nielsen.

^11

Romersk Prætorianerlejr.

EN Fæstning er i Grunden ikke andet end

en forberedt Kampstilling uden Flanker.

Det er jo en bekendt Sag, at enhver Kamp-

linie, der ikke ligger mellem to Naturhindrin-

ger eller — som det hedder — ikke har

sine Fløje støttede til befæstede Punkter, i

de fleste Tilfælde maa rømmes, naar Mod-

standeren kan anvende sit Kraftoverskud til

at angribe Stillingen i Siden eller endog i

Ryggen. Faren ved et saadant Angreb lig-

ger naturligvis deri, at Forsvarshærens For-

bindelseslinie med sin Basis kan blive skaaret

over, hvorved Hærens Livsnerve vilde ophøre

at virke og Katastrofen indtræde.

Men en Fæstning kan ikke betvinges ved

Truslen om et Angreb i Flanken eller Ryg-

gen, den har Front til alle Sider og indbe-

fatter i sig de tre strategiske Hovedbegreber:

Basis, Operationslinie og Objekt. Og idet

Fæstningen mangler de saarbare Flanker, op-

hæver den følgelig Virkningen af det fjendtlige

Kraftoverskud ; den tvinger sin Angriber til

at spænde over lige saa lang en Front, som

den selv indtager — men hvad der ud over

dette haves tilovers af Angrebstropper,

nytter ikke Angrebet paa Fæstningen

noget.

Det, der først og fremmest giver den

permanente Befæstning sin Styrke, er

Stormfriheden. Paa den ene eller den

anden Maade har Skansebygmestrene

lige fra den graa Oldtid op til vore

Dage søgt at tilvejebringe en passiv Hin-

dring, som en Angriber ikke kunde

overskride, men nødvendigvis maatte

ødelægge eller fjerne for at komme i

Lag med den eller dem, der opholdt

sig bag Spærringen.

Det ældste og oprindeligste af alle

Hindringsmidler er det saakaldte Forhug.

Det anvendtes af Nervierne mod Cæsar,

og det anvendtes af vore Forfædre under

deres Sørøvertogt i fremmede Lande. Det be-

stod af en Række nedbøjede Træstammer, der

flettedes ind i hverandre ofte paa en kunstfær-

dig Maade. Mellem Stammerne plantedes der

undertiden Tjørn, og det hele Forhug, der

ved at staa paa Eoden stadigt skød nye

Skud, kunde efter nogle Aars Forløb danne

en fuldkommen uigennemtrængelig Mur, som

Modstanderne ikke kunde rykke op, og som

heller ikke var let at faa tændt Ild i. I

Rheingau skal der endnu eksistere Rester af

en saadan Forhug-Fæstning.

Efter at Menneskene havde lært at lave

Spader, fandt de paa at grave en bred og

dyb Grav omkring deres Bopladser, og de

anbragte da Forhugget oven paa den op-

kastede Jord. I det nordøstlige Hjørne af

Halvøen Cotantin (hvor Cherbourg ligger)

findes der endnu en dansk Skanse bygget

paa denne Maade med en
1 V2 ^i^ l^^g Grav,

der skiller Anlæget fra Fastlandet.

Med disse to Elementer, Graven og For-

hugget, er Befæstningskunsten grundlagt, og

med dem arbejder den moderne Ingeniøroffi-
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Levende Forhug.

cer endnu den Dag i Dag. Ude paa Vest-

enceinten foran Kjøbenhavn vil man finde en

bred, vandfyldt Grav og en solid Tjørnehæk

midt paa Voldskraaningen.

Disse to Spærringsmidler, Graven med

Volden og Forhugget, er naturligvis kun

virksomme, saa længe de kan forsvares. Hvis

Angriberen uforstyrret kan fylde Graven og

pille Forhugget væk paa en Del af Omkred-

sen, saa nytter den øvrige Del af den for-

skansede Linie intet. I Tidernes Løb lærte

Fæstningsbygmestrene at indrette deres Volde

senere deres Mure saaledes, at Forsvarerne ved

Hjælp af deres Spyd, Kasteskyts, sydende

Beg eller kogende Vand kunde hindre Be-

lejrerne i at ødelægge den forskansede Linie.

Derved blev Angrebet tvunget til at finde

paa nye Midler, og der opstod saaledes en

Kappestrid mellem Angrebet og Forsvaret, der

resulterede i, at Mure og Volde efterhaanden

blev saa tykke, at det var forbundet med

store Vanskeligheder at forsvare dem til-

strækkelig kraftigt oppe fra Vold- eller Mur-

kronen.

Ved Opfindelsen af Armbrøstet, der tillod

Skydning eller Kastning i horisontal Retning,

gjorde Fæstningsbygningen et betydningsfuldt

Skridt fremad ved Indførelse af Flankerhigen.

Murene forsynedes med fremspringende Taarne,

hvorfra der kunde skydes langs Ydermuren, og

dermed var det tredie Element fundet, som

i Forbindelse med de to andre Elementer

udgør Grundlaget for hele Befæstningskun-

sten.

Den Maade, paa hvilken den passive Hin-

dring flankeres, har efterhaanden affødt to

vidt forskellige Systemer i Befæstningskunsten.

Det ældre System har faaet Xavn af det

hastionære Grundrids, dets mest fremragende

Repræsentant er Franskmanden Vauban. Kjø-

benhavns gamle Fæstningsanlæg var bygget

efter dette System; Kronborg er typisk for

en bastionær Murfæstning.

I dette Fæstningssystem, der udvikledes

til en høj Grad af Fuldkommenhed, genfin-

des Principet fra den gamle Murfæstning

med Flankeringstaarnene.

Voldlinien er brudt i ud- og indadgaaende

Vinkler, og fra Siden af én Bastion skal

Graven foran Nabobastionen kunne flankeres

af Skytter paa Volden. Afstanden mellem

Bastionerne maatte derfor rette sig efter Ge-

værernes Rækkevidde.

Denne Flankeringsmaade blev efterhaanden

usikker i samme Grad, som Skydevaabnene

forbedredes. Naar Angriberne kunde tvinge

Skytterne bort fra Volden, hørte Flankerin-

gen op, og dermed var denne Befæstnings-

Gennemsnit af et moderne Fort.
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form dødsdømt. Desuden var den en ren

Byfastning, der bl. a. af Hensyn til Bekost-

ningen maatte gøres saa lidet omfangsrig

som muligt og derved kom til at ligge tæt

uden om de Bj^er, der skulde forsvares. Men

i sin Glansperiode var den i høj Grad effek-

tiv og ydede saaledes os virksom Støtte i

1659.

Dette System afløstes af det polvgotmk

res foran og mellem Forterne, medens Ring-

"

volden skulde tvinge Angriberen til efter

Forternes Erobring at paabegynde et nyt

tidsspildende Angreb paa Ringvolden.

Men efter den fransk-tyske Krig kom man

til Indsigt om, at hele dette planlagte For-

svar af to selvstændige Stillinger bag hin-

anden ikke tillod at sætte den fulde Kraft

ind paa Forsvaret af nogen af dem, at man

,.,.^'-•^1 y'^^^-',..,^^^^

Panserfort.

Grundrids. Det bestaar af to Dele, nemlig

en Ringvold omkring Byen og et Bælte af

Forter i saa stor en Afstand fra Byen,

at denne sikres mod Bombardementsfaren.

Voldens Grundrids havde Form af en Poly-

gon, hvis Sider ikke brødes som i det ba-

stionære Grundrids, men dannede rette Li-

nier. Gravflankeringen skete ikke fra Volden,

men fra særlige Bygninger nede i Graven,

de saakaldte Kaponiérer. Forterne var byg-

gede efter samme Princip, og Hensigten med

denne Anordning var, at Kampen skulde fø-

ved at spare paa Kræfterne til Forsvar af

den inderste Stilling nødvendigvis maatte

yde for ringe Modstand i den yderste, og

at man ved at anvende alle Midler til at

holde denne vilde være saa svækket, at der

ikke kunde være Tale om bagefter at udnytte

Ringvoldens fortifikatoriske Styrke.

Den nu for Tiden herskende Anskuelse

gaar ud paa, at hele Kraften maa lægges

paa Forsvaret af Fortbæltet. Det gamle

Fæstningsforsvar er blevet til Forsvar af en

meget siark Stilling, som dog ikke har mi-
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stet Fæstningens Hovedegenskaber: Stormfri-

heden og de usaarlige Flanker.

Den moderne Fortlejrs Styrke ligger saa-

ledes i selve Forterne, og dermed er vi naaet

til Forsvarets egentlige Kærne: det moderne

Foii.

Hvis man kender Kjøbenhavns gamle Ci-

tadel og sammenligner dettes imponerende

Volde og herlige Orave med det, man faar

at se af et moderne Forts Ydre, saa vilde

man omtrent faa samme Fornemmelse, som

naar man lod Tanken glide fra Nutidens

røgspyende Pansercycloper til de „Havets

stolte Svaner", hvis Skønhed har inspireret

saa mangen Sanger.

Sammenligningen halter ikke — det gamle

Kastel er i al sin Skønhed et forholds-

vis uskadeligt Krigsinstrument i Sammenlig-

ning med et af de Forter, der ligger ude

omkring Kjøbenhavn. De gaar i den euro-

pæiske Krigsvidenskab under Navn af de

„Sommcrfeldtske Forter" — efter deres Byg-

mester, afdøde Oberst Sommerfeldt af In-

geniørkorpset — og var i flere Retninger

forud for deres Tid.

Medens man aldeles ikke kan undgaa at

faa Øje paa Kastelsvoldcn, kan man meget

godt opholde sig temmelig nær ved et af

vore Forter uden at ane Nærværelsen af et

bommestærkt Fæstningsværk. Forterne er

med andre Ord ganske udmærket afpassede

efter Terrainet og frembyder saa ringe et

Maal, at det er forbundet med store Van-

skeligheder for et angribende Artilleri at

indskyde sig paa dem.

Af et moderne Fort forlanges der, at det

maa være saa lidt følsomt som muligt over

for fjendtlig Ild. Det danske Fort er prak-

tisk taget usaarligt. Fortkærnen bestaar nem-

lig af en overdækket Bygning støbt af Ce-

ment-Beton, der efter nogen Tids Forløb

bliver klippehaardt, og som har vist sig me-

get vanskeligt at faa lagt Breche i. (Det

skal eventuelle Sløjfningsarbejdere nok faa

at mærke !) Uden om og over denne klippe-

faste Bygning ligger der et mægtigt Jordlag, i

hvis Midte der findes et tykt Lag Granit-

sten. Et Morterkast eller en Haubits-Granat

skal altsaa først igennem et tykt Lag Jord, der-

efter igennem Stenkappen, og har den over-

vundet denne, maa den igennem endnu et tykt

Lag Jord for endelig at støde paa et tre Alen

tykt Cement-Betonloft, som den ganske sik-

kert lader være i Fred. Selv Japanernes 28

cm. Haubitser fra Port Arthur magter ikke

at knække disse Nødder.

Besætningen er selv under det voldsomste

Bombardement fuldkommen sikker. Fortets

Kanoner er anbragte i Pansertaarne, der løf-

tes op, naar der skal skydes, og straks efter

sænkes igen. Udenfor i Terrainet ligger Ob-

servationsposter skjult med Telefonen ved

Siden af sig. Her et Eksempel paa, hvorle-

des Forterne virker. En Nat under en Fredsma-

nøvre meldte Telefonen pludselig til et af For-

terne: „Fjendtlige Baade med en Mængde Fod-

folk om Bord sejler nu ind i Taarbæk Havn!"

Fortkommandanten bøjede sig rolig ned over

et paa Bordet fastspændt Kort, aflæste en

\'inkel, saa paa en Tabel, gav sine under-

givne en Ordre — og faa Sekunder efter

bragede det løs fra samtlige Kanontaarne

med 12 cm. Granatkardæsker over Taarbæk

Havn.

Ikke mindst heri ligger det permanente Forts

uhyre Overlegenhed over Angriberen, at dets

Kanoner saa at sige er indstillede til at rette

Ilden mod hvilken som helst Fold i Terrainet.

Under en anden Fæstningsmanøvre var saale-

des et fjendtligt Batteri i Ly af Mørket kørt

op i faretruende Nærhed af et Fort og havde

overraskende aabnet Ilden imod det. Tre Mi-

nutter efter var de to nærmest liggende For-

ters Kanoner rettede mod det lumske Batteri,

der ikke var i Stand til at udholde denne

Dyst. Et Par Officerer med Vinkelinstrumen-

ter oppe paa et Par høje Stiger havde øje-

blikkelig opdaget Glimtet af Kanonerne og

telefoneret deres Vinkelobservationer til Fortet.

Over for den Art Forberedthed maa en Angri-
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ber være meget forsigtig; thi et eneste ubesin-

digt Skridt kan blive skæbnesvangert. Selv

„Stormagten", som efter en vis folkelig, forsagt

Opfattelse straks løber med hele F'æstningen,

kan ikke komme ind i disse smaa Klippe-

borge ad anden Vej end den regelrette Be-

lejringens— Saperingens og Mineringens —
tornefulde Sti.

Men forinden dette Mineangreb paa Fort-

kærnen kan paabegyndes, maa den passive

Hindring: Graven med dens Flankeringskon-

struktioner, først være overvundne og øde-

lagte. Og for at danne sig en Mening om,

hvor hurtig „Stormagten" bliver færdig med

det Stykke Arbejde, er det sikrest at under-

søge, hvordan Stormagten Japan

klarede sig over for de russiske

Forter ved Port Arthur.

De japanske Artillerister satte

deres Lid til, at deres europæi-

ske Kammerater havde Ret i deres Paastand om,

at Pioneren var ganske overflødig, og at Artille-

risten nok skulde gøre det af med Stormfri-

heden ved at skyde Hindringsmidlerne og Flan-

keringsanlægene sønder og sammen. Hvad

skete? Efter i Løbet af nogle Maaneder at

have bortskudt uhyre Mængder afAmmunition

maatte det japanske Artilleri melde Pas, medens

de japanske Pionerer bogstavelig talt blev

tilintetgjort kompagnivis under deres over-

menneskelig tapre Forsøg paa at bortrydde

Hindringerne. Endelig stoppede ogsaa Sape-

arbejdet (Løbegravene) over for den fra

Fortet udgaaende Modstand, og til allersidst

maatte Japanerne gribe til Mineangrebet,

Sænkcpansur med Lyskaster.= 571 =^= 41
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som de efter tysk Mønster havde forsømt at

indøve.

Og naar det gik saaledes med Port Ar-

thur, saa er det ikke sandsynligt, at de kon-

struktivt set langt stærkere danske Forter

skulde gaa hurtigere i Stykker. Vi har oven

i Købet et lille Plus over for eventuelle

Angribere ved at raade over større Erfaring

i Minekrigen, og vi er vist det eneste Land,

der hidtil er mødt op med en „Minemanøvre".

Det er altsaa Forterne, der skal danne

Støttepunkter for Infanteriforsvaret ved at

hindre Fjenden fra at komme dets Fløje eller

Flanker til Livs med sin overskydende Kraft.

Og da en Angriber nu engang ikke kan faa

Plads til flere Geværer paa en bestemt Front,

end vi kan, og da han ikke kan komme til

at øve noget Tryk paa Flankerne, men

tvertimod maa holde sig paa en passende

Afstand fra de farlige Forter, saa følger

deraf, at „Stormagten" maa bekvemme sig

til at ofre baade Masser af Blod og Masser

af Penge for at neutralisere Virkningen af

den permanente Fortlejr.

Men naturligvis — Værkerne skal for-

svares. Der maa være en Stamme af vel-

disciplinerede, veluddannede og godt førte

Tropper til at besætte Værkerne med og til

at kæmpe i Rummet mellem Forterne. Det

nytter ikke at betro dette Arbejde til svagt

uddannede Militser, hvis Nerver ikke er ind-

stillede paa at udholde Krigens haarde

Sprog. —
Vi havde lovet at fortælle om den „mo-

derne Fæstning" og har hidtil indskrænket

os til at tale om Kjøbenhavns Landbefæst-

ning. Det er vel ikke ganske berettiget at

kalde den for tip-top af Befæstningskunst;

men at den er vioderne, kan næppe bestrides.

Der er i alt Fald ikke senere bygget nogen

Fortfæstning, som i Forhold til Kjøbenhavns

kunde kaldes for den mest moderne, og

hvorvidt den paabegyndte Ombygning af

Antwerpens og Amsterdams Befæstninger vil

skabe bedre Forttyper end dem, vi har, er

foreløbig usikkert. De Mangler, der klæber

ved den nuværende Landbefæstning, maa

hovedsagelig søges i den Kendsgærning, at

der mangler en betryggende Afslutning paa

dens højre Fløj.

Krigsbygningskunslen befinder sig ikke i

samme rivende Udvikling som f. Eks. Skibs-

byggeriet, og dens Frembringelser forældes

ikke saa hurtigt. Et moderne Panserskib

kan efter nogle Timers Kamp være saa mo-

lesteret, at det maa sendes hjem for at

underkastes en ofte langvarig Reparation;

men selv ældre og mindre gode Forter har

— som Krigserfaringen viser — kunnet ud-

holde Ugers, ja Maaneders Beskydning uden

at blive uvirksomme. Ved Port Arthur var

den forreste Del af de angrebne Forter for-

vandlet til Grusdynger; men den bageste

Halvdel holdt endnu længe Japanerne Stan-

gen. Et Skib derimod, der mangler den

forreste Halvdel, er vist ikke meget værd

!

I konstruktiv Henseende maa de kjøben-

havnske Fæstningsværker betegnes som mo-

derne, takket være den Forudseenhed, hvor-

med de er byggede.

Noget andet er, at de moderne Anskuelser

selvfølgelig er bleven paavirkede af de fra

Port Arthur stammende Erfaringer, og hvis

vore Ingeniører nu skulde bygge nye Forter,

er det ikke usandsynligt, at Konstruktio-

nerne hist og her vilde blive ændrede noget.

Den mest moderne Anskuelse gaar nemlig

ud paa at lade Infanteriet overtage Forsva-

ret af Forterne. Denne Retning vil ikke

vide af Kanoner, ikke engang i Sænkepanser,

i selve Fortet. Artilleriet maa have Bevæ-

gelsesfrihed, siges der, og det anses for en

Fejl at binde det til et saa udsat Punkt som

Fortet. Infanteriet skal føre Nærkampen, og

det maa derfor anbringes i det bombesikre

og stormfrie Støttepunkt, hvorfra det kun

kan forjages gennem det langvarige, under-

jordiske Mineangreb. Der maa højst findes

nogle lette, hurtigskydende Kanoner, som i

enkelte Momenter kan hentes ud fra et skud-
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Den moderne Fæstning

sikkert Rum og anbringes bag Brystværnet

for at understøtte Infanteriet.

En anden moderne Retning hævder lige-

ledes Nødvendigheden af en klar Arbejds-

deling mellem de to Vaaben, Infanteriet og

Artilleriet, og bestræber sig for at give dette

Udtryk i Konstruktionen. Men denne Ret-

nings Talsmænd vil dog ikke undvære Ka-

noner i Fortet. Den indretter den midter-

ste Del af Fortet til Infanteriet og anbringer

Kasteskyts foran dette, men saa lavt nede,

at det er usynligt udefra.

Og det allersidste Projekt gaar ud paa at

lægge et Panserskjold over Infanteriets Stil-

ling bag Brystværnet. Dette er et glimrende

Paafund — men rigtignok meget dyrt.

„Hvorfor," siger Tankens Ophavsmand, „skal

man skærme Kanonen mere end Skytten?

Er der nogen Mening i at trække Kanonen

ind under det skærmende Tag og lade In-

fanteriet ligge under aaben Himmel?" Han

mener endog, at det er en langt større Ka-

lamitet at faa 10 Skytter sat ud af Spillet

end at miste en Kanon. Og det er der noget i.

Undersøger vi, hvorledes disse Anskuelser

samstemmer med dem, der gjorde sig gæl-

dende ved Konstruktionen af de danske Vær-

ker, finder vi, at Fordringen om Arbejdets

Deling jo for saa vidt er sket Fyldest, som

Forterne er rene Artilleriforter uden Infanteri-

forsvar. Og i Tilfælde af en langvarig Be-

lejring vilde dette maaske blive følt som en

Mangel, hvorpaa der vel nok kan bødes om
end ikke paa fuldt tilfredsstillende Maade.

Til Gengæld er Artilleriet saa stærkt be-

skyttet, at dets endelige Bekæmpelse vilde

blive et langvarigt og uhyre kostbart Ar-

bejde.

Teoretisk kan der paavises Mangler ved

alle Fæstninger, selv ved den verdensberømte

Brialmonts Konstruktioner. Hovedsagen er

og bliver dog, at man forstaar at benytte

det, man har, i fuld Tillid til, at Stormfri-

hed er et Forsvarsmiddel, som selve „Stor-

magten" maa standse foran og respektere,

hvad enten det er en Haandfuld danske Sol-

dater eller en jævnbyrdig Modstander, der er

Indehaver af den.

Borgfæstning fra Middelalderen.
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Jacopo BcUini: Christus bærende sit K.j.-,.

EN ITALIENSK SKITSEBOG FRA DET 15. AARHUNDREDE
Af Docent P. JOHANSEN.

IAaret 1430 vendte en ung venetiansk

Maler hjem til sin Fødeby efter længe

at have turet om i Italien. Jacopo Bellini

hed han, og han blev en af dem, der

kom til at spille en Rolle som Strøm-

leder for den florentinske Ungrenaissance

op til Norditalien. Flittige Bier som han

havde stor Betydning for Kunstens Ud-

vikling i Tider, da Forbindelsen fra Stad

til Stad var vanskelig, især naar en Bjærg-

kæde som Apenninerne laa imellem.

Han var født omkring Aar 14(X) eller

maaske lidt før og levede endnu 1470,

men maa være død snart efter, thi i

November det følgende Aar gør hans

Enke Testamente.

Det første Pust af Renaissancen havde

mødt ham, da Gentile fra Fabriano, nede

i Umbrien, c. 1420 (efter nogle nyere

Forskeres Mening maaske alt 1409—14)

kom til Venezia for at male i Doge-

paladset. Fængslet af ham fulgte Jacopo

med til Florenz to Aar efter, og siden

rimeligvis videre til Rom; thi i Iver for

at værne sin Mesters Arbejder blev han

i Florenz indviklet i en Slagsmaalshistorie,

der skaffede ham en Del Ubehagelig-

heder. Der i Florenz mødte Renaissancen

ham som en stærk og frisk Foraars-

storm, med Mænd som Brunelleschi,

Donatello, Ghiberti og Masaccio i Spidsen

;

der var mærkelig grødefuld og gærende

Kunstatmosfære dengang. Fra sin Hjem-

stavn, eller rettere fra det nærliggende Pa-

dova, ved hvis verdensberømte Universitet

man siden Petrarcas Dage studerede den

romerske Oldtid med brændende h'er, med-

bragte han Forudsætninger for at forstaa

den tilsvarende Interesse i Florenz og

Lj'st til i Rom at studere Levningerne
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En italiensk Skitsebog fra det 15. Aarhiindrede

Jacopo Bellini

:

af Oldtidens Kunst. Dette Rom, med
sit fjærne og fantastiske Genskær fra

Kejsertidens Storhedsdage, havde fra Mid-

delalderen fyldt Sindene paa en æven-

tyrlig og betagende Maade. Det an-

toges f. Ex., at der ovenpaa Colosseum

havde staaet en forgyldt Jupiterstatue«

som fik enhver, der saa den for første

Gang, til at ryste i Knæene. Den Statue

har spøget i Kunsten, helt op hos Flam-

lænderne.

Det var stærke Indtryk, han bragte

med sig, og ved sin Hjemkomst havde

han meget at berette for undrende Øren,

baade i sin Fødeby og siden, naar han

arbejdede rundt om i Norditalien, i Ve-

rona, Ferrara og Padova.

Af hans Malerier har vi ikke mange
tilbage; det formentlige Hovedværk, en

Korsfæstelse, var i Verona, men gik til-

grunde 1759. Madonnabilleder findes i Ve-

nezia, i Florenz, Bergamo, Rovere og Museo

Poldi-Pezzoli i Milano. Man tilskriver ham

Dragekamp.

nu ogsaa den lille Madonna med Portrættet

af Lionello d'Este af Ferrara, som i Louvre

hænger under hans Lærers Navn. De fleste

gaar nu forbi disse Malerier uden at

lægge Mærke til dem, og neppe vilde

nogen af dem slutte sig til, at han har

Krav paa at regnes blandt Grundlæggerne

af den venetianske Malerskole, der siden

skød saa pragtfulde Blomster — først i

hans to Sønner Gentile og Giovanni,

om hvilken sidste Albrecht Diirer i 1506

skrev „han er meget gammel og er endnu

den bedste i Malerkunsten". Giovanni

var da c. 75—76 Aar, og Giorgione og

Tizian var alt et Par Aar fremtraadte

som Kunstnere.

Heller ikke vilde man af Jacopos

Malerier ane, at han fik en ikke ringe

Indflydelse paa Padovas og Mantovas

store Malergeni, Andrea Mantegna, der

endog blev hans Svigersøn. Thi det,

Jacopo Bellini bragte med sig, det var

noget ganske andet, end hvad man havde
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En italiensk Skilsel)og fra del 15. Aarh undrede

Brug for i Madonnabilleder. Hvad det

var, det ser vi nu af hans .Skizzebog.

1855 købte British Museum for 3000

Pund Sterling en Samling af 99 Tegninger,

paaskrevne af Jacopo Bellini selv, at

han havde begyndt dem i 1430. Men

man lagde ikke saa overmaade meget

Mærke til denne Samling, før en til-

svarende Skizzebog i Sommeren 1884

erhvervedes til Louvremuseet i Paris og

anbragtes i Cabinet des ésiampes et dessins.

Den var funden paa Loftet af et Slot i

Guyenne, maaske skjult der under Re-

volutionen; men om dens Forhistorie

vides intet. Formentlig stammer den

fra Aarene omkring 1450, altsaa ved det

Lag, den unge Mantegna lærte ham at

kende. Bogens Blade er af det fineste

og bedste Pergament, og den er, rimelig-

vis paa Sønnernes Foranstaltning, ind-

bunden i solidt Kalveskind med Bronze-

beslag. Den er nu publiceret i en stor

og elegant Udgave, med første Rangs

Gengivelser af samtlige Tegninger, ved

en yngre, russisk Kunsthistoriker, Victor

de Golouhew, der f. T. er bosat i Paris.

Til Efteraaret vil følge et Bind med
Gengivelser af Tegningerne i British

Museum, og endelig et Bind Text.

En Del af Tegningerne maa antages

at være Udkast til Malerier — vi hører

f. Ex., at det var overdraget ham at

male Optrin af Passionshistorien paa

Ydermurene af Scuola di S. Marco i

Venezia. Andre er Studier og Opteg-

ninger af, hvad han har set og mærket

sig, eller Spejlinger af, hvad hans Fantasi

beskæftigede sig med, blandet med Ind-

tryk fra Florenz og Rom. Og i alt dette

finder man Udtryk for det, der interes-

serede Samtiden, og Spirer til meget af

det, der skulde blomstre under hans Sønners

og Svigersøns Hænder.

Begejstringen for Oldtidens Kunst er

paa en egen naiv Maade overført i for-

skellige Emner, som naar vi i Tegningen

af Gangen til Golgatha ser en Billed-

hugger arbejde paa en Statue, eller

Stumper af antikke Søjler og Kapitæler ind-

strøes paa de mest umotiverede Steder.

Eller der er Erindringer om antike Re-

lieffer. Mange Tegninger viser Malerens

Hang til at dilettantere i Bygningkunsten,

som saa stærkt interesserede Datiden;

Indtryk fra Plorenz og Venezia krydses

og blandes, flere Gange møder vi Om-
digtninger — om end yderst frie — af

Dogepaladsets Gaard eller Bargellos store

Trappe. Eller han fantaserer om Byer

med Masser af Taarne. Proportionerne

er ganske vi.st fantastiske og ofte højst

urimelige; de perspektiviske Vanskelig-

heder har bidraget noget hertil, navnlig

hans Mangel paa Herredømme over

Dybdebestemmelsen, der nu og da faar

komiske Resultater. En lignende Lyst

til at lade Fantasien tumle frit „paa

Papiret" med architektoniske Former,

uden Tyngde af Virkelighedens Krav,

tager atter Fart i det 17de Aarhundrede;

da ødsles der med pragtfulde Former og

mægtige Rum i Tegninger, der udgives

I Kobberstik (Bibiena o. a.), da begynder

Udviklingen af det moderne Theatermaleri.

Jacopos umbriske Lærer, hans nordita-

lienske Samtidige Pisanello og hans eget

venetianske Naturel gav ham en levende

Interesse for Landskabet, og han er blandt

dem, der lægger Grunden til Landskabs-

fremstillingen, der faldt Italienerne saa

langt vanskeligere end de samtidige

Nordboer, Hans Søns Elever, Giorgione

og Tizian, skulde jo blive Italiens Stor-

mestre paa dette Omraade. Om Jacopo

Bellini og Pisanello kan have modtaget

stor Paavirkning fra belgiske og nord-

franske Malere, maa staa hen, ialtfald

bliver de langt tilbage i Sammenligning

med disse i Landskabsfremstilling (medens

Pisanello naar dem paa Siden som Dyre-
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En italiensk Skitsebog fra det 15. Aarhundrede

maler). Men Jacopo bryder den fra

Miniaturerne nedarvede KuUissedeling af

Landskabet og stræber efter en orga-

nisk Forbindelse mellem Forgrunden og

det, som ligger længere tilbage. Som

Slettebo falder dette naturligere for ham

end for Florentinerne. Mest morsom er

han som Dyretegner, paavirket af Pi-

sanello, som han dog ikke kan maale

sig med. Sine Landskaber og sine

Paladsgaarde befolker han gjerne med

Dyr og Fugle. Foruden Heste og Hunde,

som han helliger en særlig Opmærksom-

hed, er der Ørne, Hjorte og Løver; i

Paladsgaarden ses flere Gange lænkede

Bjørne og de katteagtige Geparder, som

bruges til Jagt. Løverne kan han have

studeret i Florenz, hvor Mediceernes

zoologiske Have (il Serraglio) til Tider

skal have havt indtil 30 Stykker, eller

maaske hos Esterne i Ferrara. Selv

Fantasidyr som Drager og Ridderes

Kampe med dem synes han at have

taget for en Virkelighed; de spiller en

ikke ringe Rolle i hans Fantasi. Over-

hovedet vilde man vel nutildags bruge

Udtrykket Romantiker om ham.

Det var de Tider, hvor Afbildninger og

Studiemateriale var saa vanskeligt at

overkomme, som man nu neppe gør sig

nogen Forestilling om. Jacopo Bellinis

Skizzebog har sikkert været gjennem-

bladetde utallige Gange og mange Impulser

er øste deraf, f. Ex. til hans ældste Søn Gen-

tiles og Vittore Carpaccios Kompositioner

af Byer og Gadeliv, der mundede ud i

de baade kunstnerisk og kulturhistorisk

saa højst interessante Billeder af Da-

tidens Venezia, med Markuspladsen og

Kanalerne. Hvor højt Skizzebogen holdtes

i Ære, derom har man et positivt Vidnes-

byrd i hans ælste Søn Gentiles Testa-

mente. Det fastsætter, at den yngre

Broder skal arve den, men kun paa Be-

tingelse af, at han vil fuldføre Gentiles

paabegyndte store Billede af S. Marcus'

Prædiken i Alexandria (nu i Breragalle-

riet i Milano).

Jacopo Bellini: Bonde og Condottiére.
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Hvad nytter det, vort Land er lagt

saa smukt ved Belt og Hav,

naar Kærlighed ej staar paa Vagt

ved Hjemmet, Gud os gav.

Hvad nytter det, vi har Kultur

og gode Kaar som faa,

naar tusend Farer staa paa Lur

ved Døren uden Slaal

Vi fik vort Fædreland i Arv,

som Sønnen Faders Gaard,

og vi skal røgte Gaardens Tarv,

til vore Børn den faar.

De skal ej skjule Dannebrog

og hejse fremmed Flag,

ej knægtes under fremmed Aag,

fordi vi sveg vor Sag,

Vaagn op, du Stemme i mit Bryst,

syng frejdig, frank og fri

som Bølgen ved den danske Kyst

:

»Vort Land dog elske vi!

Nu vil vi ikke tænke smaat,

som vi saa tidt har gjort,

nu skal du værnes fuldt og godt

og elskes varmt og stort.«
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Soldalcr-liksercits i Congo.

ØVRE LOKOLLO.
ET MINDE FRA CONGO.

Af JØRGEN JORGENSEN.

LOKOLLOFLODEN er en af Congos mange

y Kilder.

Som en lille blank Orm ligger den og

vrider sig i talløse Vindinger langt inde i

Landet i den mudrede Fure, som Tiden har

levnet den i Bunden af den store, skovbe-

voksede Ækvatorsump.

Lokollo er et Barn af Congos Børn, siger

LokoUonegeren oppe fra B^^erne, der ligger

skjulte i Skoven bag Flodens øverste Krum-

ninger.

Han siger det med Stolthed og med Vis-

hed. Thi de lever endnu de Mænd, som en

uregerlig Trang til det æventyrlige, en Smule

Handelstalent og en god seksaares Kano fik

til at vende Ryggen til Stammens hundred-

aarige, af mangeartede Hensyn bestemte For-

skydningsretning opad gennem tyk Skov og

sort Morads, de Forvovne, som det paa lange,

fantastiske Rejser nedad øde, ukendte Floder

lykkedes at bryde Stammens voksende geo-

grafiske Snæversyn, og i hvis Mund Vande-

nes Sammenhæng blev et genealogisk Per-

spektiv modsat den hvides.

Der ligger et Færgested oppe i en af

Flodens øverste Krumninger. Det betegnes

som de fleste andre af et Par tiltrampede

Jordknolde, der paa hver sin Side af den

smalle Flod forsigtigt hæver sig over Vand

og Mudder, inde under de udhængende Træer,

støttede og sammenholdte af disses lange,

søgende Rødder. Og det varsler om det

faste Lands Nærhed.

Efter en halv Times Vaden under Træerne

gennem Sumpen paa højre Bred, hvis Mud-

der og Vand i Regntiden gaar En til Brystet,
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øure Lokollo

sætter man atter Foden paa blød Jord. Efter

endnu en halv Times March gennem forholds-

vis aaben Højskov, naar man Posten Tengo,

en Samling hvide skinnende Huse, omgivne

af Bananer, der er plantede i Rækker og

Alleer, og af en saftig grøn Rismark, der

synes at smile haanligt til den mørke Skov,

der staar i Rundkreds omkring den og gaber

af nyfødt Forbavselse.

Tengo er det mest afsides Sted paa Jorden,

og man begriber ikke, hvordan en hvid Mand

har fundet herop.

Chefen for Posten var en Dansker, Kokata

Mai, som Negrene benævnede ham, fordi han

var kommet tværs paa Vandene i Modsæt-

ning til dem selv, der af naturlig Tilbøjelig-

hed havde fulgt de lave Plateauer.

Han havde gaaet og rumsteret ovre blandt

Kokafolkene bag venstre Bred i hele to Regn-

tider og den mellemliggende Tørtid, uvist i

hvilken Hensigt. Flygtninge derovre fra havde

ført Rygtet om ham med sig over Færge-

stederne. For et halvt Aar siden var han

sat over Floden, og nu laa Posten der fiks

og færdig, hvor ubegribeligt det end lyder.

Det var Kokata Mais sidste Bedrift, inden

han efter sin Tjenestetids Udløb atter skulde

hjem til Danmark. Det tænkte han ved sig

selv. Og da endnu ingen Afløser havde vist

sig paa LokoUofloden, var det Meningen, at

Ventetiden skulde udnyttes til en efter hans

Mening haardt tiltrængt Hvile for ham og

Folkene.

Men den Ækvatorsol, der puster en ellers

ikke synderlig aktiv Vilje op til anspændt

Virksomhed for lange Tider, slipper En ikke,

fordi et Stykke Arbejde er endt. Finder

den hidsede Aktivitet sig ikke længer et Felt

udadtil, saa slaar den ind og arbejder i

Manden selv.

Det er Negeren, der sætter sig hen og

drømmer i Skyggen. Han nyder Velværet

ved det mindre anstrængende Arbejde og det

ordnede, farefri Stationsliv. Kokata Mai,

som har faaet alle faste Dele i sin Bevidst-

hed forrykkede og udviskede af Feber og

Strabadser, og hvis Blod er blevet tyndt,

gør det ikke.

Kokata Mai mærkede ikke noget til Hvilen,

som han havde tænkt sig den, skønt han

troligt sad og ventede paa den. Ikke en

Gang i Middagstimerne eller i den korte

Skumring, naar han slængte sig i sin Læne-

stol paa den aabne, friske Barza, kom den.

Han havde snarere en Følelse af, at han

blev ædt op indvendig fra af en voksende Uro.

Han burde have revet sig ud af Ledig-

gangen, have frigjort sig fra denne fikse Ide

om Hvile og være rejst rundt i Byerne for

at snakke med Høvdingene og for at trætte

sig paa Marcherne. Helst maatte han maa-

ske have overskredet Forbudet, foretaget en

hemmelig Rejse til den nærmeste Nabostation,

hvor han kunde have snakket ud med en

anden hvid Mand.

Eller naar han endelig vilde blive i sin

Post, kunde han have taget sine Skolebøger

frem og læst sig til alle Begyndelsesgrundene

igen. Men heller ikke dette Middel mod

Neurastenien kendte Kokata Mai. Han kendte

ikke en Gang Navnet paa sin Sygdom, thi

han var oprindelig en bomstærk Natur, der

ikke troede videre paa Nerver og den Slags

Ting.

Han gjorde intet af alt dette. I den tem-

melig rigelige Fritid, der blev tilovers fra

Tjenesten i Posten, søgte han med Flid de

skyggefulde Steder i sit Hus. Solen trængte

ham ind i Krogene. Han blev lyssky uden

at gøre sig det klart. Der sad han og

fangede Griller, thi læse i de Romaner, han

havde ført med sig herop, formaaede han

ikke. Tog han en Bog, kunde han sidde

og læse Side op og Side ned uden at for-

staa et Suk. Og fattede han endelig en

Stump af, hvad han læste, saa forekom det

ham, at denne Stump af hans Hjemlands

Tankeliv var saa intetsigende og tom, og at

den rolige Tilværelse, som Bogen skildrede,

var saa indholdsløs. Det var jo ikke Livet,

581



øvre Lokollo

man læste om i danske Bøger, Kampen paa

Kniven, Livet i Hytterne og paa den bare

Jord. I Bøgerne stod der kun om vanskabte

Menneskers ynkelige Trivsel i vanskabte Huse,

mellem grimme Møbler i kvalmende Parfume.

Og dog havde han en Fornemmelse af,

at Frelsen for den Uro, der fortærede ham,

laa langt borte eller langt tilbage, og han

sad ug borede gennem Sløret, der dækkede

det en Gang tænkte og glemte. Han sad

og fiskede efter halvt udviskede Erindringer

om det, han havde oplevet forud for denne

kvælende Soldrøm. Og han fik hist og her

fat i en eller anden blegnet Ting fra den

Gang. Og naar det lykkedes ham, saa

kredsede hans Tanker omkring den med en

ustandselig, pinefuld Træthed som blinde Fugle.

Kokata Mai blev raa og hidsig i denne

Tid, og hans Øjne blev mørke og ædende.

Mændene i Posten gik paa Taaspidserne,

skønt deres nøgne Fødder ellers ikke gjorde

meget Spektakel. Og Kvinderne vovede ikke

længer at tilkaste ham ubeherskede Smil og

vride koket med de brune Kroppe, naar de

mødte ham. Endog Drengene forlagde deres

Eksercits med Bambusstokke til Postens Yder-

kanter.

Kokata Mai sad og blev haard som en

Potte i Solen. Han skulde som sagt være

rejst ud til Negrene i Omegnen. De lever

ikke i en splinterny Post med hvide Huse

og Eksercits hver Morgen og anden Kunstig-

hed Resten af Dagen. De har ikke glemt

Begyndelsesgrundene.

Paa den Maade gik der Uger og Maaneder.

Der kom ingen Afløser, og Kokata Mai sad

stadigt i sit skyggefulde Hus og ledte i sit

Sind efter noget, som han ikke vidste hvad

var. Og jo mere fjærnt det, han fandt, var

fra hans aktuelle Sindstilstand, jo nærmere

følte han sig at være ved det, han søgte.

Dog fandt han det ikke.

Det var en Middagsstund med sydende

Sol udenfor og luftig Skygge under Taget.

Han havde spist sin ensomme Middag paa

den brede Bagveranda i det svagt grønne

Drivhuslys fra Banantræerne, der stod i Gaar-

den bag Huset og fra Slyngplanterne, der

i sorte Lerpotter hang ned fra Kanten af

Verandataget, og han sad nu med sin Kaffe

og sin Cigaret i Husets aabne Midterhal,

midt foran det store tæppebelagte Bord, ma-

geligt klinet op i en Krog af en kæmpe-

mæssig højrygget Lænestol af eget Fabrikat,

anstrængende sig for at nyde Middagsbrisen,

der trængte ind gennem de fine Tremmer i

Bambusmaatten paa Husets Forside.

Da var der noget, der dæmrede for ham.

Et Minde om noget vagt, duftrigt, poesifyldt

fra en anden, nu glemt Tilstand, strejfede

gennem hans Hjerne.

Dér var det, han søgte. Han greb efter

det. Men da han fik fat i Tingen, saa han,

at den mistede sin Glans. Den flagrede bort

i Rummet. Det, han sad tilbage med, var

som en kold Sten.

Det var Slutverset af et Digt fra en navn-

kundig svensk Digter til en dansk, der var

død for længe siden:

Men likafullt uti mitt stilla sinne

Jag frågar hår, vid åftervarldens fest:

Du scna kårlek, om om skaldens minne,

Hvar holl du till, når du behofdes bast?

Han gentog det atter og atter, forbavset

over at kunne huske det. Men Ordene var

tomme. Klangen og Betydningen, som stod

i Forbindelse med det gaadefulde, der mang-

lede ham her i Tengo, det flød derude i

Rummet som en lille svindende Klode. Det,

der gør Ord til Vers, og som han vidste

eksisterede. Han gentog Versets Ord paany

for at kalde det tilbage, men det kom ikke.

Det var borte, draget hjem, nordpaa, hvor

det var kommet fra.

Kokata Mai havde erobret noget Land.

Nu forstod han, at han ogsaa havde tabt.

Han opdagede med et, at han var døv og

blind for Ting, han før havde hørt og set.

Han sad og greb i gamle kendte Strenge og

Strengene frembragte ikke en Lyd. Han sad
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og hørte om Billeder, han saa dem ikke for

sig. Den Tanke jog ham Blodet til Hovedet

og var lige ved at gøre ham gal.

Var det saaledes at blive gammel eller at

dø, spurgte han sig selv. Havde han mistet

sin Sjæl paa de lange Marcher under den

svidende Sol. Var hans Sandser udtørrede

Kilder, var hans Hjerne en udbrændt Ild.

Eller var han ganske simpelt i disse tre Aar

blevet Neger?

Han skyndte sig at tænke paa noget andet,

rejste sig og gik atter ud paa Bagverandaen,

hvor han gav sig til at se ud over Ris-

marken, Men Verset kom efter ham, han

maatte gentage det højt. Det lød dumt og

hjemløst ude i den gloende Soldis, mishand-

let som det blev af hans Stemme, der var

mere vant til at skælde paa Negrenes barokke

Jernaldersprog end til at citere Digte.

Han gik ind igen. Verset flagrede om

ham.

Hvor havde han det fra? Jo nu huskede

han. Digtet stod i et gammelt Julehæfte,

han havde efterladt i sin gamle Post Belondo,

ovre paa den anden Side Lokollo. Det

maatte ligge i Reolen i det store Kontor,

sammen med nogle andre af hans Ting. Han

huskede tydeligt det Julehæfte, gammelt og

snavset som det var efter at være gaaet

gennem mange Hænder paa lange Reiser

rundt i hele Congo. Det Vers plagede ham

i flere Dage. Han jagede det fra sig. Det

kom igen. Han søgte at trænge ind bag

Ordene og finde dets Indre. Han havde en

instinktmæssig Følelse af, at det var der.

Det maatte være der.

Verset holdt ham vaagen den halve Nat,

og det kom igen hver Morgen.

Det var atter en Middagsstund nogle Dage

efter. Pladsen foran Huset laa tom under

Hvilet. Kun en enlig Soldaterkone kom

gaaende ovre langs Bananrækken paa den

modsatte Side. Paa Hovedet bar hun en

Vandkalebasse, som hun havde været nede

og fylde ved Kilden i Skoven. Hun nynnede

i Tanker, og Vandet fra Kaiebassen plaskede

lystigt nedad hendes hede Ryg og løb ned

over det vaade Lændeklæde, som hun havde

benyttet Lejligheden til at vadske ved Kil-

den, og som nu klistrede til Underkroppen.

Kokata Mai sad og saa efter hende, til Lyset

gennem Bambusmaatten sved ham i de lys-

sky Øjne. Saa mumlede han

:

„Men likafullt . . .
."

Der lød et Klask af et Gevær nedenfor

Huset. Kokata Mai drejede Hovedet. Der

stod en af hans gamle Soldater fra Belondo

og stirrede søgende gennem Bambusmaatten

ind i Verandaens Dunkelhed. Med sin ven-

stre Haand rodede han et sammensvøbt Ba-

nanblad frem af Patrontasken.

„Brev fra Belondo?" spurgte Kokata Mai.

„Brev fra Longwango", svarede Soldaten.

„Hvem er Longwango?"

„Det er den hvide Mand, der kommer

for at kommandere Byerne".

Endelig! Det var Afløseren. Saa skulde

man hjem. Der gled en Stump blaat Sund

frem for hans Øjne, grumset blaat, kedeligt.

Soldaten kravlede ind under Maatten,

Kokata Mai tog Brevet. Der stod, at Brev-

skriveren allerede havde været nogle Dage i

Belondo, og at han regnede at naa Tengo

3 Dage efter Soldaten.

Det gav et voldsomt Sæt i Kokata Mai.

Under Brevet stod den navnkundige sven-

ske Digters Navn. Baade For- og Efter-

navn.

Kokata Mai stirrede længe paa det. Til-

sidst blev han enig med sig selv om, at

han vist alligevel ikke var helt gal. Navnet

stod der virkeligt.

Tre Dage efter kom han, Longwango,

som han allerede var døbt. Det betyder

den lange, Kokata Mai tog imod ham ved

Færgestedet. En Time senere anviste han

den fremmede hans Værelse, der laa lige

overfor hans eget med Barzaen imellem.

Kokata Mai sad i sin Stol, mens Svenskeren

tog sit Bad og fik rent Tøj paa i Stedet

583



øure Lokollo

for det tilsølede; han var ganske opreven vindtørret Antilopekød. Alt dette her for-

og nervøs over ikke længer at være

alene.

„Jeg har en Masse Bøger og Blade med",

sagde Svenskeren, da han kom ind i sin

nye hvide Uniform.

Han kaldte paa sin Boy, der slæbte Favne-

fulde af Bøger, illustrerede Blade og Maga-

siner ind og lagde dem paa det store Bord.

Svenskeren troede, han gjorde Kokata Mai

en Glæde med al den Lekture, mens Sand-

heden var, at den generede ham, at Kokata

Mai følte en ensom Smerte ved at sidde og

gemme paa den uhyggelige Hemmelighed, at

det vilde koste ham en voldsom Anstræn-

gelse at komme gennem blot en af Bøgerne.

Men der var et lille Lyspunkt, i det Kaos,

Kokata Mai" saa for sig. Øverst i en Bunke

Illustrationer opdagede han sit gamle lasede

Julehæfte nede fra Belondo.

Han gjorde en Bemærkning om det.

„Ja", sagde Svenskeren. „Manden nede

i Belondo sagde, det var Løjtnantens. Jeg

tog den med, fordi der staar et Digt af min

Far i den, som jeg har læst flere Gange,

mens jeg opholdt mig der."

„Jasaa, det er Deres Far".

„Ja", der var noget som en Gensynsglæde

i Kokata Mais Øjne, og den kastede et

straalende Genskin over Longwangos Ansigt,

„kender Løjtnanten det Digt?"

Kokata Mai kendte det tilfældigvis. Han

citerede det sidste Vers for hundrede Gang,

og han blev flov ved atter at høre den døde,

livløse Klang i Ordene. Men Longwangos

Høgeøjne straalede og smilede blankt.

Han havde vel sagtens Hørelsen.

Mod Aften spadserede de rundt i Posten.

Kokata Mai viste sit Værk frem : Husene,

Soldaterlejren, Gedestalden, Hønsegaarden, den

store Grønthave med de europæiske Grønt-

sager, Markerne og Skydebanen, der skar

sig ind i Skoven,

Svenskeren havde troet, han skulde op til

et lille Blokhus i en Skovtykning og spise

bavsede ham.

De gik hen i Køkkenet for at give Kok-

ken Besked om Aftensmaaltidet. Det skulde

selvfølgelig være extrafint. Kokken grinede

forstaaende. Han kunde se paa Maneren og

høre paa Sproget, at de to Herrer maatte

være af den samme europæiske Stamme.

Kokata Mai' og Kokken bestemte sig for

Hønsekødsuppe med Tomater, marineret Fi-

skefilet, kogt Høne i Sauce blanche aux

Champignons og stegte Bananer.

Svenskeren slap nogle tusind Jævler løs

og saa forskende fra Danskeren til Negeren.

„Er det da sandt?" spurgte han.

„Kan Du ikke lave Sauce blanche aux

Champignons, Bokottu?" sagde Kokata Mai

henvendt til Kokken.

Herpaa svarede Distriktets bedste Kok med

Stolthed

:

„Moi faire saasi blangsi na sampinongs

tres bon".

Da brast Svenskeren i en Latter, der nær

havde taget Vejret fra ham. Da han kunde

tale igen, sagde han:

„Dette er det hyggeligste Sted, jeg har

set i Verden."

Og Latteren overvældede ham atter.

Om Aftenen efter Maaltidet sad de og

talte sammen over den hvide Dug, der var

oplyst af en hjemmelavet Oljelampe.

Kokata Mai førte selv Samtalen ind paa

Digtet, der spillede i hans Hjerne. Han

havde paa Følelsen, at han nærmede sig

Befrielsen.

Svenskeren gik ind paa Barzaen og hen-

tede det gamle Julehefte og gav sig til at

læse Digtet højt.

Gamla sångare, bur vardt jag

Sjålf en son uti ditt hus

Vid din stilla „Filosof-gang"

Framfor „Voldens* grona sus?

Kokata Mai sad stille, næsten angst og

lyttede. Svenskerens Stemme befriede sig

under Læsningen for den første generte
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Tvang. Den hævede sig og skjalv. Det

susede gennem Versene, som bløde Sommer-

vinde, der bøjer Trætoppene. Det blaanede

for Kokata Ma'is Øjne, det grønnedes. Han

følte sig ombølget af stille Stuers Hygge.

Der aabnede sig mindefyldte Dyb i hans Sjæl,

om hvis Existens han ingen Anelse havde haft.

Og Svenskerens Stemme steg, hans An-

sigt blev hvidt som Væggen, der stod Sved

paa hans Pande og hans Øjne aabnede sig

og stirrede.

Kokata Mai følte en isnende Kulde i sin

Krop og en bævende Fryd i sin Sjæl.

Hvad var dette?

Hvad var det, der klang gennem de me-

lodiske Vers, strømmede ud af deres skjulte

Væld, forvirrede ham, løftede ham, rev ham

med, græd og klang inden i ham, aabnede

hans Øren og fremmanede levende Syner for

hans Øje.

En hjerteskærende Sorg, en bledende An-

ger, en raabende Længsel.

Kokata Ma'i syntes, han levede for første

Gang i umin-

delige Tider.

Slutningsver-

set kom, det

der havde staa-

et ham i Ho-

vedet som en

uløseligGaade

:

Du sena kårlek, om om skaldens minne,

Hvar hol! du till, niir du behofdes bast?

Svenskeren saa op med opspilede, blinde

Øjne. Hans Stemme var bristet i den sidste

Linje.

„Ursdckta", sagde han, rejste sig buk-

kende og gik ind.

Det var sort for Kokata Mais Øjne, men

han saa, at det trak krampagtigt i de hvide

Skuldre, der forsvandt ind i Husets Skygge.

Kokata Mai blev siddende, opsuget af en

stor Længsel efter noget, han vidste langt

borte, efter Fornyelsens syngende Kilder i et

fjærnt Land mod Nord, udenfor Ækvator-

nattens Forvirring og Solens Forfølgelse.

Og derinde stod Svenskeren, landflygtig

med sine Minder, alene mod alle Magter i

Verden, ensomt værgende sig mod alle Nat-

tens talende Stemmer, de ubarmhjertige.

Nu er han død, Longwango.

Han havde i sig Stormfuglens sviende

Længsel efter at svæve højt over Afgrundene.

Men han hav-

de ikke Magt

over sine væl-

dige Vinger.

Carl Snoil-

sky hed han

i sit eget

Land.

Ved iJampcrens Ankomst til cii Station paa Ovre-Congo.

585



Udsigt over de afdækkede Ruiner af Jerik^' nicJ tn Irappe fra Tiden eller Byens ødelæggelse.

FRA UDGRAVNINGEN AF JERIKOS MURE
Af Prof., Dr. VALDEMAR Schmidt.

KYSTLANDET Øst for Middelhavet, det

Land, som vi kalder Syrien, der har

spillet en saa fremtrædende Rolle i Menne-

skeslægtens aandelige Udviklingshistorie, er

langtfra saa rigt paa Oldtids-Mindesmærker

som Syriens store Nabolande imod Sydvest

og imod Nordøst, hverken som Ægypten

eller som Landene ved Eufrat og Tigris, Ba-

bylonien og Assyrien, I disse Lande er der,

som velkendt, bl. a. kommet en Mængde

historiske Indskrifter fra Oldtiden frem for

Dagens Lys, ved hvis Hjælp Nutidens Vi-

denskab har været i Stand til at udkaste

Omrids af disse Landes Oldtidshistorie, hvis

Rigtighed i alt væsentligt idelig bekræftes

ved nye Opdagelser, om der end stadigt er

mange mørke Punkter, ja hele Tidsrum af

disse Landes Historie, over hvilke det endnu

ikke er lykkedes Videnskaben at sprede Lys.

I Syrien er Forholdene ikke saa heldige i

denne Henseende som i Ægypten og i Baby-

lonien og Assyrien. Egentlige historiske Ind-

skrifter fra Oldtiden er yderst sparsomme

og giver kun spredte Oplysninger. Indskrif-

terne fra Syriens Oldtid slaar aldeles ikke til,

naar man vilde forsøge alene ved deres

Hjælp at udkaste et Omrids af Syriens

Skæbne i Oldtids Dage. Langt mere oply-

sende er de lejlighedsvise Bemærkninger om

syriske Folk og om syriske Forhold, som er

at finde i Indskrifter fra Ægypten og fra

Assyrien og Babylonien.

Helt blottet for Indskrifter af historisk Ind-

hold er dog Syrien ikke. De fleste fore-

kommer i Nord- og Mellemsyrien. Rigest paa

Indskrifter er en Ruinhøj i Nordsyrien, Sind-

sjerli, der gemmer Resterne af en gammel

Kongestad Samalla. Den er bleven udgravet

af en tysk videnskabelig Ekspedition, der

ogsaa har beskrevet sine Fund. Indskrifterne,
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der er fundne i Byen, er dels affattede paa

Assyrisk med Kileskrift, dels paa Aramaisk

med Bogstaver, der ikke er synderligt for-

skellige fra den ældre hebraiske og føniki-

ske Skrift. Ligeledes er der fundet nogle

vigtige Indskrifter i F'ønikernes Land, de

fleste i Sidon og i Byblos. — Mindre rig er

det sydlige Syrien. Her kan kun opvises

en eneste historisk Indskrift af lidt større

Længde. Den kommer fra det gamle Moab,

fra Byen Dibån ; den skyldes en Konge Mesa,

der omtales i Bibelen. Det fortælles her om

ham, at han en Tid lang var afhængig af Is-

raels Rige, men da Akhab var død, gjorde

Mesa Oprør, hvad der havde til Følge, at

Israels nye Konge Joram med sine Forbunds-

fæller, Kongerne af Juda og Edom, faldt ind

i Moab (2 Kong. 3, 4—27). Fortællingen

i „Kongernes Bøger" bryder temmelig plud-

seligt af uden at omtale Krigens Afslutning;

men om det manglende faar vi Oplysning i

Mesas Indskrift. Man ser af Indskriften paa

Mesas Støtte, at Moabs Konge ikke blot er-

hvervede sig Uafhængighed, men at han

endog fratog Israel en Del af dets Land,

nemlig Rubens Stamme, som ved denne Lej-

lighed omtrent helt gik til Grunde. Befolk-

ningen i Stæderne nedhuggedes, hvorpaa

Moabitter nedsatte sig i de mennesketomme

Byer, der siden, ogsaa i Bibelen, omtales

som tilhørende Moab. Indskriften opdagedes

først af en Missionær Klein, der stod i ame-

rikansk Tjeneste. Da Europæerne søgte at

faa Stenen ført

bort, blev den

sønderslaaet af

Befolkningen.

Resterne ses nu

i Paris i Louvre-

Museet.

I selve det

hellige Land er

Oldtids-Indskrif-

ter yderst spar-

somme; omtrent

den eneste, der har nogen Længde, fandtes i

en Tunnel, der tjente til at føre Vandet fra en

Kilde paa Skrænten ud imod Kedrons Bæk

gennem Fjeldet til den Dal, der løber midt

igennem en Del af Jerusalem. Denne Ind-

skrift, „Siloam-Indskriften", der er affattet i

hebraisk Sprog med gammel hebraisk Skrift,

fortæller om, hvorledes Arbejderne, der ud-

huggede Tunnelen, mødtes paa Midten i

Fjeldet. Foruden denne haves der kun korte

Indskrifter fra Grave, Ruiner af Synagoge-

bygninger o. s. V. ; fremdeles af og til nogle

Bogstaver paa Hanke af brændt Ler; Signe-

ter o. lign. En Indskrift paa Græsk, fundet

paa Jerusalems Tempelplads, men for en Del

Aar siden bragt til Konstantinopel, truer

Uvedkommende med Himlens Straf, i Til-

fælde af, at de vilde betræde forbudte Ene-

mærker i Templet. Den er vel fra Herodes

den Stores Tid.

Hvor vigtige Indskrifter end er til Op-

lysning om Syriens Fortids Forhold, er de

dog ikke de eneste Midler, der her staar til

vor Raadighed, naar det gælder om at sup-

plere og kontrollere vore overleverede Kilde-

skrifter. Samlede Fund af Brugs- og Kunst-

genstande fra Fortiden kan ogsaa være

meget oplysende, naar de optages med Om-

hyggelighed, og naar Intet, selv ikke de

mindste Brudstykker, ringeagtes.

Den sidst undersøgte Plads er det gamle

Jeriko, en By, hvis Navn enhver vil mindes fra

sin Børnelærdom, da den oftere nævnes i Bibel-

historien. Jeriko

var bleven me-

get udvidet og

forskønnet af He-

rodes den Store.

Derfor var der

her et vigtigt

Toldsted. Da Je-

sus engang kom

til Jeriko, efter

at han udenfor

Byen havde hel-

42
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bredet en Blind for hans Blindhed, klat-

trede den øverste Tolder Zakæos op i et

Morbærtræ for at se „Profeten Jesus" ; men

da denne saa ham, bad han ham stige hur-

tigt ned, eftersom han vilde tage ind i

hans Hus (Luk. 19). Vejen til Jeriko fra

Jerusalem fører den længste Strækning igen-

nem Ørken og ansaaes derfor i Oldtiden for

usikker. I Lignelsen om den barmhjertige

Samaritan er det paa Vejen til Jeriko, at

det Menneske, som baade Præsten og Levi-

ten lod ligge i hans hjælpeløse Tilstand, var

bleven overfaldet og mishandlet af Røvere

(Luk. 10, 30). Endnu for ikke ret mange

Aar siden var Vejen — en simpel besværlig

Ridesti i Bjergene -- usikker, og naar man

ikke vilde lade sig udplyndre, maatte man

forinden affinde sig med Røvernes Befuld-

mægtigede i Jerusalem. Nu er der anlagt

en Kørevej til Jeriko eller som Stedet nu

hedder, Erika. Det er kun en fattig, af ilde

berygtede Beduiner beboet Landsby, men i

vore Dage har adskillige Europæere nedsat

sig her, og man finder nu i Jeriko baade

Hoteller og Hospitser. Stedet besøges dels

af Pilegrime, der tage Bad i Jordans hellige

Flod, dels af mangfoldige Turister, der tillige

besøger Jordan og det døde Hav.

Nutidens Jeriko ligger ikke paa det gamle

Jerikos Plads. Dette laa IV2 ^^- længere

mod Nord, nær en prægtig Kilde, der med

god Grund antages for den Kilde ved Jeriko,

hvis Vand Profeten Elisa, efter hvad der for-

tælles i 2. Kong. 2, 19—22, gjorde sundt,

hvad det tidligere ikke skal have været.

Kilden springer frem ved Foden af en na-

turlig langagtig, omtrent ægformet Høj, der

er henved 360 m. lang og paa det bredeste

160 m. bred. Den hæver sig omtr. 12 m.

over sine Omgivelser og falder ret stejlt af

overalt, saaledes at Stedet kan siges at være

en naturlig Fæstning. Overfladen er ikke

helt jevn ; Højen har syv Toppe, der hæve

sig ikke faa Metre over Højens Ryg. En

Forsøgsgravning, som Prof. Sellin, der nu er

Professor ved Universitetet i Rostock, foretog

1907, fra 5. til 26. April, viste, at hele

Højen havde været bebygget i Oldtiden og

omgivet af Fæstningsmure. Det lykkedes

Prof. Sellin at skaffe 38000 Francs til Veje,

hvoraf en stor Del bevilgedes ham af det

tyske Orientselskab i Berlin. Denne Sum satte

ham i Stand til at grave i Højen fra 2. Ja-

nuar til 8. April 1908 med 200 Arbejdere.

Fæstningsmuren, der hurtig fandtes, bar ty-

delige Spor af at være bleven ødelagt af

Fjendehaand, men store Stykker var delvis

ret godt bevarede. Paa Nordsiden frilagdes

Muren i en Udstrækning af omtr. 240 m.,

paa Sydsiden af 160 m. Muren bestod

allevegne af tre Lag, nederst en Basis eller

Underbygning, sammensat af stampet Ler,

Sten o. lign. Ovenpaa denne var der over-

alt en af tildels tilhugne Sten med stor Om-

hyggelighed opført Mur, i hvilken alle Mel-

lemrum imellem Stenene var tilstoppede med

mindre Sten. Af Stenene var nogle 2 m.

lange og 1 m. høje. Ovenpaa Stenmuren

fandtes en lodret Mur, opført af ubrændte,

soltørrede Mursten. Denne Mur havde, da

Befæstningen fordum stod urørt, en betyde-

lig Højde. I den nordlige Del af Byen fand-

tes en Art Borg eller Akropolis, omgivet af

en dobbelt Mur ogsaa ind mod Byen. Af de

to Mure havde den indre en Bredde af 3 m.

;

den ydre, der var skilt fra den indre ved et

Mellemrum paa nogle Meter, var noget bre-

dere eller tykkere. Muren var forsynet med

Taarnc, af hvilke der fandtes endel Rester.

Sellin stødte ogsaa paa Levninger af Træ.

der viste, at Muren tillige havde været for-

synet med Forsvarsværker af Træ. I alt

Fald sporedes noget saadant ved den dob-

belte Mur om Borgen.

Overalt indenfor Ringmuren stødte Sellin

ved sine Gravninger paa Mure, der hørte til

Huse, hvis øverste Dele var ødelagte og

forsvundne. Paa et Sted afdækkede han et

Stykke af en Gade med Huse paa begge

Sider. Gaden var temmelig krum og ikke
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videre bred. I og

ved Resterne af

Husene stødte han

ofte paa Brudstyk-

ker af Brugsgjen-

stande, mest Potte-

skaar. Nogle af

disse kunde sættes

sammen, saaledes at

man med Sikker-

hed kunde bestem-

me, hvad Form

Karrene havde haft.

Her viste der sig

en mærkelig For-

skel imellem Potte-

skaarene fra de

dybere Lag og de

Skaar, der fandtes

nærmere Overfla-

den. Det bemær-

kedes saaledes, at

Potteskaar, man

stødte paa nærmere

Overfladen bl. a.

paa Steder, hvor

der i Dybden fand-

tes Rester af den

gamle Bymur, og

som altsaa var yng-

re end den befæste-

de By, var af en

hel anden Art end

Skaarene i de dybe

Lag. Disse sidste stemmede derimod helt

overens, saavel i teknisk Henseende som

i Former og Ornamenter, med de Levninger

af Kar af brændt Ler, som ved de sidste

Aars Udgravninger er fundne i Ruiner af

andre gamle Byer i Palæstina, som maa fø-

res tilbage til de kanaanitiske Tider, imedens

Potteskaarene fra de øvre Lag viste stor

Overensstemmelse med brændte Lerkar fra

sikkre israelitiske Ruiner. Potteskaarene i de

dybere Lag var temmelig talrige; det var

Rester af Jerikos .Mure.

klart, at da Byen havde sine Mure, var den

en ret folkerig Stad; men efter at Murene

var blevne ødelagte, hvad der maa skyldes

Fjendehaand, var Stedet kun tyndt befolket.

Sellin fandt i en ringe Dybde Trapper, som

førte op til Toppen af de Høje, der, som

ovenfor omtalt, hæver sig op over Højen. Alt

tyder paa, at Højen efter Ødelæggelsen af den

befæstede By, der fordum laa paa den, i den

nærmest paafølgende Tid er bleven anvendt

til Dyrkning, f. Eks. af Vin eller Frugttræer.
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Vase af brændt

Lor, fundet i en

Hyksos-Grav.

flere Steder.

Egnen omkring Jeriko er nemlig

meget frugtbar og har et meget

varmt Klima, da Byen ligger

250 m. under Havets Overflade.

Længere hen i Tiden maa Jeriko

atter være bleven til en By, thi

Potteskaarene fra den senere Tid

er ret hyppige, ligesom ogsaa

Genstande fra den ældre kristne

(„Byzantinske") Tid fandtes paa

Den muhamedanske Tid var re-

præsenteret ved nogle Begravelser i meget

ringe Dybde. De vare yderst fattige; man

fandt i dem kun Skeletter; ingensomhclst Gjen-

stand var her givet de Døde med i Graven.

Resultatet af Udgravningen i Jeriko stem-

mer paa det Bedste overens med, hvad vi

kan finde i vore skriftlige Kilder , de bi-

belske Bøger. Her omtales Jeriko som en

gammel kanaanitisk Kongestad (Josva 2, 2

og 12, 9), som det lykkedes Israeiiterne

under Josva, trods Byens gode Befæst-

ning, at faa i deres Magt (Josva 6). Siden

omtales Jeriko næsten ikke; den genopbyg-

gedes ikke før Aarhundreder senere under

Akab, altsaa omtr. 850. Opbyggelsen skyl-

des en Mand fra Bethel ved Navn Hiel. Fra

den Tid af var Jeriko atter en By, der, som

vi oventor saa, havde ikke liden Betydning paa

Kristi Tid. Under Muhamedanerne derimod

sank den ned til en uanselig fattig Landsby,

som den i det væsentlige er den Dag i Dag.

Da Jeriko, som Udgravningerne har vist,

i den kanaanitiske Tid var stærkt befæstet,

har det ikke været nogen let Sag for Israe-

iiterne at sætte sig i Besiddelse af Bj^en;

men at det er sket, og det snart efterat de

indvandrende Israeliter havde overskredet

Jordan, er der ikke mindste Grund til at

omtvivle. Men hvorledes Indtagelsen skete,

er det ikke saa let at afgøre. Efter Fortæl-

lingen i Josva Bog skulde Murene pludselig

være styrtede sammen ved en underfuld Be-

givenhed, efterat Pagtens Ark syv Dage efter

hinanden under Basun- og Trompet-Musik

Vase af brændt

Ler, fundet i en

Hyksos-Grav.

var ført i Procession rundt om

Murene. Denne Fortælling er vist-

nok gammel, thi Pagtens Ark

spiller efter Davids og Salomons

Dage ikke den Rolle, som der

tillægges den i Folkets første Tid.

Men Fortællingen har øjensynligt

i det lange Tidsrum, i hvilket den

bevaredes i Folkeoverleveringen,

faaet Præg deraf, inden den op-

tegnedes. I selve Fortællingen er der ogsaa en

Antydning af, at Indtagelsen skyldes noget an-

det, nemlig Understøttelse fra en Del af Byens

Befolkning, som til Gengæld blev skaanet, da

Byens øvrige Befolkning blev nedsablet. Ligefrem

udtrykt : Indtagelsen skyldes væsentlig Forræd-

deri fra endel Beboeres Side, nemlig Rahabs

F'amilie. Forøvrigt forekommer det os, at Ud-

gravningerne viser, at Israeiiterne ikke har

indskrænket sig til at gaa i Procession med

Musik udenom Byens Mure. Paa et af Sellins

Fotografier ser man en Art Rampe, som er

opført udenfor Murene skraat op imod Murens

øvre Rand. Sellins Beskrivelse er saa kort-

fattet, at man i den ikke finder videre Op-

lysning hverken om denne Kampe eller om

andre nærliggende Spørgsmaal. Men denne

Rampe kan umuligt have været et Led af

Befæstningen ; den forekommer os meget

mere at være et Led af Angribernes, altsaa

her Israeliternes, Belejringsanlæg, ved hvilket

de kom op i Højde med Murens Overkant.

Paa dette Tidspunkt er det maaske, at de

have fundet Hjælp indenfra, saaledes at de

væbnede Skarer kunde trænge ind i Byen og

nedslaa Indbyggerne, som maaske hvilede i

tryg Søvn, stolende paa Vagten paa Muren

ligeoverfor det angrebne Punkt.

Jeriko er ikke den eneste By i det hellige

Land, som Prof. Sellin har udgravet og be-

skrevet. Imedens han var Professor i Wien,

har han med Understøttelse fra det kejser-

lige Videnskabernes Akademi i Wien og af

andre Mæcener udgravet den gamle kanaan-
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itiske Kongestad i Galilæa, Taanak, der og-

saa omtales saavel i Josva Bog (12, 21) som

i ægyptiske Indskrifter fra omtrent 1500 f.

Chr. Her fandt han ikke blot Potteskaar,

men ogsaa Brudstykker af andre Genstande

fra den kanaanitiske Tid. Deriblandt var

der to Tavler af brændt Ler med babylonsk

Kileskrift, affattet i babylonsk Sprog, inde-

holdende en Korrespondance med en kanaan-

itisk Nabokonge i Megiddo. Dette mærkelige

Fund viser os, at man i den kanaanitiske

Tid i Palæstina endnu ikke havde Bogstav-

skrift, eftersom man til Brevveksling, endog

med nære Naboer, benyttede sig af det vel

beslægtede, men fra Kanaanitisk (Hebraisk)

temmelig forskellige babylonske Sprog, og af

den højst indviklede babylonske Kileskrift

med dens Tusender af Tegn, hvoraf ikke faa

kunde læses paa vel hundrede Maader! Hver

af Smaakongerne i Kanaan har aabenbart

haft en Sekretær, der havde studeret i Ba-

bylon eller Assyrien, og som til Fuldkom-

menhed forstod Babylonsk og var i Stand

til at udtrykke sig i det vanskelige Sprog

og Skrift. Babylonsk var Datidens diplomati-

ske Sprog, der bl. a. brugtes ved Korrespon-

dance imellem Ægypterkongen og forskellige

Fyrster i Asien.

I Jeriko synes der ikke

at være bleven fundet Tav-

ler med Kileskrift og heller

ikke Genstande af ægyptisk

Fabrikat. Saadanne, især

Skarabæer, er derimod ret

hyppige i andre Ruinhøje i

Palæstina. Saaledes er der

fundet mange i Ruinerne af

den gamle kanaanitiske Kon-

gestad Gezer, der i de sid-

ste Aar er bleven udgravet

af en engelsk Ekspedition un-

der Ledelse af Macalister.

En anden Ruinhøj, der har

givet mange interessante

Genstande, saavel fra ka-
Onias' Tempel og jødiske Bydele i Leon

topolis i Ægypten. Set fra Sydsiden.

naanitisk som fra israelitisk Tid, er Tel-Hesy,

Oldtides Lakis, oprindeligt en kanaanitisk Konge-

stad, senere en By i Juda Rige. Af denne

Bys Indtagelse af Assyrerne under Senakhe-

rib Aar omtr. 700 f. Chr. fandt Sir Henry A.

Layard i Ninive en vel bevaret Fremstihing,

der nu ses i British Museum. Den stem-

mer paa det nøjeste overens med Terræn-

forholdene paa Stedet. En tysk Ekspedition

under Dr. Schumacher i Haifa har i flere

Aar gravet i den store Ruinhøj Tell-el-mu-

iesellim i Galilæa, der indeholder Resterne

af det gamle Megiddo, fordum en kanaanitisk

Kongestad, siden en vigtig By i Galilæa.

Her vandt Ægypterkongen Thotmes III omtr.

Aar 1 500 f. Chr. en stor Sejr over de for-

enede syriske Fyrster og henved 900 Aar

senere (610) mistede Josias her Livet i

Kampen mod Ægyptens Konge Neko. Schu-

machers Beretning er fornylig begyndt at ud

komme.

Imedens der paa alle nævnte Steder ikke

lagdes videre Hindringer i Vejen fra Muha-

medanernes Side for Udgravningerne, kan

Undersøgelser i Jerusalem ikke udføres med

samme Frihed. Jerusalem anses uheldigvis

af Muhamedanerne for en hellig By, og

særligt maa Tempelpladsen,

hvor ikke blot Salomos

Tempel, men ogsaa de gamle

Kongepaladser laa, ikke rø-

res. Man kan saaledes ikke

faa afgjort , om der her er

noget tilbage fra Salomos

Tid, eller om alt, hvad der

her er levnet fra Oldtiden,

skyldes Herodes den Store.

Det sidste bliver mere og

mere rimeligt, jo længere

vor Kendskab til Oldtidens

Byggevæsen skrider frem.

løvrigt har de Udgrav-

ninger, der er foretagne om-

kring i Jerusalem paa Ste-

der, hvor Muhamedanerne
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ikke havde religiøse Interesser, været særdeles

oplysende til Opklaring af forskellige Spørgs-

maal, saaledes om Murenes Beliggenhed o. lign.

Da der ingen Oplysninger kan faaes om

Jerusalems Tempel ved Udgravninger, saa-

længe Muhamedanerne er Herrer i det hel-

lige Land, er det ikke uden Interesse til

Sammenligning at kaste et Blik paa Udbyttet

af en Udgravning af Jødernes Tempel i

Ægypten, som for et Par Aar siden er ble-

ven foretaget af Prof. Flinders Petrie. Temp-

let opbyggedes i Makkabæertiden omtr. 154

af Onias, der hørte til Jødernes daværende

ypperstepræstelige Slægt, i en ægyptisk By,

som Grækerne benævnede Leontopolis, saa-

ledes kaldet, fordi Ægypterne paa Stedet

dyrkede Gudinden Bast, der vel ikke har et

Løvehoved, men et Kattehoved. Kong Ptole-

mæos Filometor gav Onias, der stod i Mili-

tærtjeneste hos ham. Tilladelse til at opbygge

et jødisk Tempel i Byen og tillod ham at

benytte Ruinerne af Gudinden Basts ødelagte

Tempel i Byen som Byggemateriale, noget,

der i Ægypten ofte fandt Sted. Da Templet

skulde ligne Jerusalems Tempel (der var op-

ført af Sorobabel 515 efter Hjemkomsten fra

Babylon, men som hverken kunde maale sig

med Salomos eller Herodes' Tempel), og da

Jerusalems Tempel laa paa en betj^delig

Højde, der faldt af til begge Sider, lod

Onias nær Ruinerne af Basts Tempel opføre

en Høj af Sand, vel 90 Fod høj. Her

byggedes Templet med sine to Forgaarde,

Pladsen omgaves af Mure ligesom i Jerusa-

lem ; Resten af Højen befolkedes af Jøder,

og Mure opførtes udenom de til Templet

stødende Bydele, ligesom i Jerusalem. Af alle

disse Mure har Petrie fundet mere eller min-

dre godt bevarede Rester.

Paa omstaaende Billede er Onias' By med

det af ham opførte Tempel set fra Sydsiden.

Til Venstre opdager man Templet med sine

Forgaarde og med Murene udenom Pladsen.

Længst borte øjner man en Bygning, der

svarer til Borgen Antonia i Jerusalem. Den

Bydel , der støder op dertil , og som paa

Billedet ses allerlængst borte i stærk For-

kortning, svarer til Bezetha, den nyere nord-

lige Bydel af Jerusalem. Den til Højre for

Templet og nedenfor, d. e. længere imod

Syd, liggende, af Mure omgivne Plads sva-

rer til den paa Sydosthøjen liggende Del af

Jerusalem , der nu i Reglen antages for den

ældste Del af Byen. Fra et Punkt nær

Templet førte en Vej i østlig Retning ned i

Dalen. Den svarer i Jerusalem til den Vej,

der førte ud til Oliebjerget, til Gethsemane

og Bethanien.

Man ser saaledes, at Planen af Jødernes

By i Ægypten med det af Onias opførte

Tempel som Midtpunkt giver en Art Plan

over Hoveddelene af det gamle Jerusalem

med dels Tempel. Efter Jerusalems Øde-

læggelse Aar 70 under Vespasian lukkedes

det jødiske Tempel i Ægypten næste Aar og

nedreves i de følgende Aar. Stedet hedder

nu Tell-el-Jehudi: „Jødehøjen" Det ligger

omtr. 30 Km. Nord for Kairo. Nær Ruinerne

af det jødiske Tempel ligger en Gravplads,

der stammer fra det Folk, der henimod Aar

2000, vist fra Asien, faldt ind i Ægypten og

gjorde sig til Landets Herrer. Man plejer at

kalde dette fremmede Folk for „Hyksos".

Vi gengiver her et Par Vaser af brændt Ler.

som det kan være af Interesse at sammen-

ligne med de Kar af brændt Ler, som i Pa-

læstina er fundne i Lag, der stammer fra

Kanaaniternes Dage. De er endel forskel-

lige fra disse; men Forskellen mellem Ægyp-

ternes Kar af brændt Ler og de af Hyksos

brugte er dog langt mere gennemgribende,

hvad der sj'nes at tyde paa, at Hyksos

kom fra et Land , der ikke havde nogen

nærmere Berøring med Ægypten.
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EFTER FOLKETINGSVALGET
Af Dr. H. L. Møller.

I.

VIL man værdsætte Udfaldet af Folketings-

valget d. 25. Maj 1909 rigtigt, maa man

først være paa det rene med, hvor den egent-

lige, dybe Skillelinie mellem de kæmpende

Partier har ligget ved dette Valg. Paa den

ene Side af Skillelinien befinder sig tydelig-

vis Højre, det forhandlende Venstre og den

Del af Venstrereformpartiet, som i sidste

Rigsdagssamling støttede Ministeriet Neergaard

i Spørgsmaalet om Sikringen af Københavns

Landfront ved faste Værker. Lige saa af-

gjort træffer vi paa den anden Side af Li-

nien den radikal-socialistiske Alliance paa

Programmet : København som aaben By. I

Midten staar J. C. Christensen med Venstre-

reformpartiets Gros, og Spørgsmaalet bliver

da : Skal Hovedskillelinien drages til Højre

eller til Venstre for denne Rigsdagsgruppe?

Til hvilken af de to Sider er den knyttet

ved „Enighed i det væsentlige" ? Før dette

Spørgsmaal er klaret, kan man ikke opgøre

Vinding og Tab efter Valgslaget.

Konsejlspræsidenten har Gang paa Gang,

baade under Rigsdagsforhandlingerne og un-

der Valgkampen, med Styrke betonet, at der

er „Enighed i det væsentlige" mellem ham

og hans nærmeste Forgænger, og at den

Uenighed, der endnu bestaar mellem dem

om Forsvarets Ordning, er af rent saglig,

upolitisk Natur. Det er let at se, hvorpaa

Regeringens Chef støtter denne Opfattelse.

Den afgaaede Konsejlspræsident og hans tro-

faste staar efter deres egen Udtalelser i Ho-

vedsagen paa Forsvarskommissionens Flertals-

Betænkning, og denne udtrykker sig i alle

Hovedspørgsmaal vedrørende Danmarks mili-

tære Pligter som neutral Stat, Forsvarets Op-

gave og Midlerne til at løse disse Opgaver

i nøje Overensstemmelse med den udenrigs-

politiske og militære Sagkundskab, som har

staaet til Kommissionens Raadighed, — lige

indtil den naar til det Kapitel, som hedder

Københavns Landbefæstning. Indtil dette

Punkt kunde Flertallets Betænkning saa godt

som Ord til andet have været skrevet af

Kommissionens konservative Mindretal, men

der bryder den saa med al Logik for at

drage i Leding imod „Landbefæstningen"

med den vidunderlige Argumentsamling, der

længe vil blive staaende som en Skamstøtte

over Kommissionsflertallet. Da nu Regeringens

Forsvarsforslag i alle Hovedtræk støtter sig til

den samme politiske og militære Sagkundskab,

som Flertallet har bygget sin Betænkning paa

— kun at de har undgaaet det meningsløse

Brud med al sund Fornuft, som denne gør

sig skyldig i over for Landbefæstningen — , er

det med god Føje, Konsejlspræsident Neer-

gaard i Forsvarsspørgsmaalet fastslaar sin

„Enighed i det væsentlige" med J. C. Chri-

stensen. Til det væsentlige maa nemlig for-

nuftigvis først og fremmest henregnes alt,

hvad der er god Mening og sund Sans i af

Flertalsbetænkningen, og det er der i de ni

Tiendedele af den.

Fra radikal-socialistisk Side er der da

heller ikke rejst nogen Indvending mod den

Paastand, at den nuværende og den afgaaede

Konsejlspræsident i alle Hovedpunkter har

samme Syn paa Forsvarssagen. Man vil fra

den Side ikke finde anden Forskel mellem

de to, end at den ene, Neergaard, er konse-

kvent i den Tankegang, som fører til „den

hele Fæstning", medens den anden, J. C.

Christensen, er højst inkonsekvent i det Ræ-

sonnement, der ender i „den halve Fæstning".

Man vil hellere end gerne lade dem begge

gaa op i den højere Enhed, man har ment

mest passende at kunne betegne som „For-

tidens Militærlyrik". Naar det radikale For-

svarsprogram kan sammenfattes i de to
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Poster: Bort med Fæstningen! og: Ned

med Militærudgifterne! saa har det ganske

vist intet Væsensfæliesskab med Forsvars-

kommissionens Flertals Standpunkt, der vil

bevare og udvide Københavns Søbefæstning,

forøge de aarlige Udgifter til Hær og Flaade

med 1,7 Millioner Kr. og anvende 31 Mil-

lioner Kr. een Gang for alle til overordentlige

Forsvarsforanstaltninger.

Det maa saaledes siges at være erkendt

fra begge Hold, at det egentlige Skel „det

kløvende, stærke" ved de nu afholdte Valg

rettelig har skullet drages saaledes, at Højre,

Regeringstilhængerne og den J. C. Christen-

senske Fløj af Venstrereformpartiet har be-

fundet sig paa den ene Side af det, medens

den radikal- socialistiske Alliance har hørt til

den anden Side. Vil man bruge Benævnel-

serne „forsvarsvenlig" og „forsvarsfjendtlig",

bør der ikke raadc nogen Tvivl om, at J.

C. Christensen og hans Gruppe har hjemme

mellem de forsvarsvenlige Partier.

II.

Skal man derefter afgøre, om Valget har

styrket de „forsvarsvenlige" eller de „for-

svarsfjcndtlige" Partier i Folketinget, da by-

der Sandheden at tilstaa, at de sidste er

voksede i Styrke paa de førstes Bekostning.

Vel er Socialdemokraternes Tal uforandret

(24), men de Radikales er vokset fra 1 1 til

17. Alliancen skulde herefter i det ny

Folketing kunne mønstre 41 Stemmer mod

35 i det forrige, og hertil kommer, at en-

kelte Folketingsmænd, der hidtil er blevet

staaende i Venstrereformpartiet, allerede i den

forløbne Rigsdagssamling viste nogen Til-

bøjelighed til at nærme sig de Radikale i

Forsvarsspørgsmaalet, og at denne Tilbøje-

lighed maaske efter Valget vil have vundet

i Styrke. Man kan nævne saadanne Med-

lemmer af Venstrereformpartiet som Junger-

sen fra Hjørring og Rs. Hansen fra Sønder-

vinge. Dette Tab til radikal Side kan imid-

lertid siges at være opvejet ved. at der in-

den for de „forsvarsvenlige" Partier har

fundet en Forskydning Sted til modsat Side,

saaledes at Tilhængerne af Regeringsforsla-

gene er voksede i Tal, medens J. C. Chri-

stensens vSkare er blevet tyndere. I det

gamle Folketing var der 3 S aabenbare og 2

„hemmelige" Tilhængere af „de Neergaardske

Linier", i det ny vil der antagelig ialt være

42. Opnaas der i den forestaaende Som-

mersamling Enighed mellem Regeringen og

J. C. Christensen om det brændende Spørgs-

maal : Sikringen af Københavns Landfront,

kan der endnu skabes et tilstrækkeligt stort

Flertal i Folketinget for en saadan Overens-

komst, og Forsvarssagen kan da endnu

bjerges i Havn, før Bonden i Aar faar bjer-

get sin Rug hjem fra Marken. Der staar

ganske vist Tegn mod Tegn, og det skal

ikke skjules, at den 25. Maj har været en

Skuffelse for mange, som lige til det sidste

havde haabet paa en væsentlig større, om

end ikke en afgørende Sejr for Regeringen.

Men Valgkampen og selve Valgets Udfald

indeholder dog ogsaa adskillige Træk, der

lover godt for den nærmeste Fremtid, og

her skal enkelte saadanne fremhæves til

Trøst for alle de bekymrede, hvis Haab i

dette Øjeblik er i Færd med at briste.

III.

Det maa staa klart for enhver, at det Parti,

som har vundet mest ved Valget den 25.

Maj, er Højre. Folketingets Højregruppe

talte i sidste Rigsdagssamling efter Lars Di-

nesens Udskillelse 1 1 Medlemmer, i den kom-

mende vil den tælle 20, hvis den nyvalgte

Folketingsmand for Frederikshavn slutter sig

til den, hvad der skal være Rimelighed for,

at han gør. Man skal helt tilbage til Estrups

Tid for at træffe en saa stor Højregruppe i

Folketinget. Partiet sidder nu med 7 af de

16 københavn-frederiksbergske Kredse og 4

andre Kredse paa Sjælland (Fredensborg, Fre-

deriksværk, Lyngby, Slagelse). Paa Fyn har

det 4 Kredse (Odense II, Kerteminde, Faa-
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borg, Svendborg), i Jylland 5 (2 i Thy,

Viborg, Randers og Frederikshavn). Det har

paa Valgdagen kun tabt eet Mandat (Hor-

sens Bykreds), men vundet 10.

Hvad er det nu, som har givet Højre det

første egentlige Opsving ved et Folketings-

valg siden 1892? Kan det siges at være

en almindelig Bevægelse i konservativ Ret-

ning, som begynder at føre Vælgerne tilbage

i Partiets Rækker? Derom haves der næppe

paalidelige Vidnesbyrd. Langt snarere er det

en anden Følelse, som har bragt mange Væl-

gere rundt om i Landet til denne Gang at

se bort fra Partiskellene og give deres Stem-

mer til Højremænd i Følelsen af, at saasnart

det gjaldt Forsvarssagen kunde man stole

paa, at Højre paa Rigsdagen vilde gøre sin

Pligt fuldtud. Det gode Resultat for Højres

Vedkommende af Valget den 25. Maj er

vistnok saa godt som alene et Udslag, en

udbredt Tillid til Partiets Troskab mod den-

ne Sag, — en Tillid, som vel nok snarest er

vundet ved den Loyalitet og Langmodighed,

Højre siden Systemskiftet har lagt for Dagen

over for de skiftende Venstreministerier og

særlig over for J. C. Christensens Person og

Politik og som i første Række har været

dikteret af Haabet om, at Venstre nu som

ansvarligt Regeringsparti endelig engang for

Alvor skulde tage denne Sag i sin Haand.

Paa den smukkeste Maade er denne Tillid til

Højre for nylig blevet udtrykt af den gamle

Venstremand, Dr. V. Pingel, naar han siger:

„at jeg nu, efter at jeg i saa mange Aar

har iagttaget de politiske Forhold her i Lan-

det, er kommet til den sikre Overbevisning,

at Højre er et hæderligt og fædrelandskærligt

Parti, som ikke vil ofre Landets og Folkets

Vel for sine egne Interesser, og som i disse

urolige Tider har den særlig vigtige Opgave

at vaage over Udviklingens rolige Gang".

De yngre Aargange af Vælgere, som i deres

Dom om Højre ikke udelukkende beherskes

af Minderne fra Provisorieaarene, synes hist

og her at have faaet Øjnene op for, at Høj-

res Troskab mod Forsvarssagen dog ikke

helt har været Mundsvejr, og at man med

Tryghed vilde kunne give Mænd af dette

Parti Lod og Del i Arbejdet for denne Sags

Løsning. Den Stilling, Partiet fra første

Færd tog til det nu afholdte Valg, blev for

mange et yderligere Vidnesbyrd herom. I

en lang Række af Kredse ofrede Højre sine

Partiinteresser ved at undlade Opstilling af

egne Kandidater og gav villigt sine Stemmer

til Mænd af Venstre, som sluttede sig til

Regeringens Forsvarsforslag. Saaledes kan

nævnes: Roskilde, hvor Højre ved Valget

1906 mønstrede 1060 Stemmer, Store He-

dinge (995 St.), Holbæk (594 St.), Nykø-

bing-Falster (869 St.), Otterup paa Fyn (735

St.), Fredericia (609 St.) og Vejle (554 St.).

Intet Sted har Højre opstillet nogen Kandidat

mod en Tilhænger af Regeringsforslagene,

naar der kunde være Fare for, at en saadan

Opstillmg kunde føre til Sejr for den radi-

kal-socialistiske Alliance. Og paa Valgdagen

har Højres Vælgere vist en fuldkomnere Di-

sciplin end noget af de andre Partiers. Saa

vidt man kan se, har de alle Vegne, uden

Knurren og Indvendinger, fulgt Parolen fra

Ledelsen og stemt, som de skulde. Den

eneste Undtagelse fra Reglen synes .Store

Hedingekredsen at være. Naar Justitsminister

Høgsbro den 25. Maj end ikke kunde faa

saa mange Højre- og Venstrestemmer tilsam-

men, som Højre afgav ved Valget 1906

(917 mod 995), da maa dette bl. a. ligge

i, at Højrevælgerne i stort Tal har holdt sig

tilbage, hvad der vel finder sin mest nær-

liggende Forklaring i den Uvilje, som i By-

erhvervskredse er udbredt mod Justitsministe-

ren for hans Forhold til „Fællesforeningen af

Danmarks Brugsforeninger".

Denne Resignation og den i det hele gen-

nemførte Disciplin i dette ellers for sin ind-

byrdes Uenighed saa udskregne Parti, har

allerede nu indbragt Højre dets Løn. Det

maatte forudses, at det samlede Antal Højre-

stemmer, der kunde optælles efter dette Valg,
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vilde blive adskilligt lavere end Tallet i 1906,

fordi flere Tusind Hejrevælgere denne Gang

kom til at stemme paa Venstremænd. Det

maatte ventes, at Partiets Modstandere efter

Valget med Henblik paa Tallene vilde kunne

triumfere over Svindsoten i Højrepartiet. Men

hvad er sket i vStedet derfor! Højre har

omtrent faaet sine Mandaters Tal fordoblet,

og dets Stemmetal er vokset med nogle Tu-

sind siden 1906. Kor første Gang i vor

politiske Historie har Venstrevælgere gjort

Gengæld over for Højre ved at give Højre-

kandidater deres Stemmer i ikke ringe Omfang

og har derved sikret Valget af enkelte Højre-

mænd. I større Udstrækning synes dette at

være sket i Slagelse, men det har ogsaa

haft sin Betydning i Kredse som Lyngby,

Odense II og Faaborg. De Venstrevælgere,

som her har stemt paa Højremænd, har kun

gjort det i Tillid til, at Forsvarssagen var i

lige saa gode Hænder hos disse Mænd som

hos Kandidater af deres eget Parti. Denne

Gennembryden af Partiskellet, som saaledes

ved Valget i Aar har fundet Sted fra Ven-

stres Side, er saa meget mere betydnings-

fuld, som den ikke er kommet ved nogen

Tilskyndelse fra Partiets Ledelse. — Tvært-

imod! Et Par Steder har det været et Ven-

streblad, som har taget Mod til sig og ud-

trykkelig har anbefalet \'enstrevælgerne at

gøre denne Brug af deres Stemmer („Kø-

benhavn", „Fyns Tidende" for Odense Bys

Vedkommende, „Folkebladet for Svendborg

Amt"), men i Reglen er det de menige Væl-

gere, som har handlet paa egen Haand uden

at spørge hverken Per eller Povl om Forlov,

Ved denne Udslettelse af Partiskellet mel-

lem Højre og Venstre, som dette Valg viser

saa mange Eksempler paa, er det første,

store Skridt sket til at løfte Forsvarssagen

ud af de snærende Partibaand og gøre den

til det, den altid burde have været: en Na-

tionalsag, et Foreningspunkt for alle politiske

Partiers Bestræbelser. Højres Fremgang ved

dette Valg skyldes for en ikke ringe Del

den Tillid, menige Venstremænd har vundet

til Højres Troskab mod Forsvarssagen, og

til Gengæld kan ikke faa Venstremænd af

Regeringens Fløj vistnok takke Højrevælgere

for, at de har faaet Sæde i det ny Folke-

ting (Trafikministeren og maaske Kultusmi-

nisteren, Valgene i Vejle og Nyborg). Og

saa vist som den indbyrdes Mistillid hos

Højre og Venstre til hinandens Hensigter i

Forsvarssagen har været den dybeste Aar-

sag til dennes elendige Kaar her i Landet i

hele den sidste Menneskealder, saa vist er

Oprettelsen af et gensidigt Tillidsforhold paa

dette Omraade mellem Vælgerne af begge

Partier den ufravigelige Betingelse for, at

Sagen kan bjerges i Havn.

IV.

Hvad der yderligere kan tages for et godt

Varsel for Forsvarssagens snarlige Løsning,

er den Alvor og Bestemthed, hvormed Rege-

ringen og særlig Ministeriets Chef har fast-

holdt det Standpunkt, den indtog ved Frem-

læggelsen af Forsvarsforslagene den 12. Fe-

bruar i Aar. Den første Venstreregering,

som under Ansvar har skullet fremsætte

Forslag til en Forsvarsordning, har med

Hensyn til alle dennes saglige Enkeltheder

set sig nødt til at overlade Sagkundskaben

den endelige Afgørelse, saaledes at Regerin-

gen selv kun har fastsat den finansielle

Ramme, Sagkundskaben skulde holde sig

indenfor. Den simple Følge af, at Mini-

steriet Neergaard har taget dette saare for-

nuftige Standpunkt, har været den, at Hul-

heden og Tomheden i de Argumenter, som

Forsvarskommissionens Flertal i sin Betænk-

ning havde fremført mod Nødvendigheden af

Københavns Landbefæstning, ikke længere

lod sig skjule. Ministeriet maatte erkende,

at det var absolut nødvendigt, at København

sikredes mod en Overrumpling fra Landsiden

ved faste Værker, og at det vilde føre til

„en frygtelig Katastrofe", hvis den danske

Hær til Hovedstadens Forsvar skulde optage
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en Kamp med en fjendtlig Overmagt uden

Støtte i saadanne Værker. Konsekvensen af

denne Erkendelse blev Regeringsforslaget om

Anlægget af de „forberedte, fremskudte

Stillinger" paa Københavns Landfront. Naar

Ministeriets Chef siden da Gang paa Gang

har erklæret , at Regeringen satte sin Eksi-

stens ind paa Gennemførelsen af sin For-

svarsplan i alle dens Hovedtræk, saa er det

givet, at Sikringen af Hovedstadens Landfront

ved faste Værker under den foreslaaede eller

en anden Form hører med til Planens Hoved-

træk. Og naar det er Regeringens Ågt at

gaa af, hvis den ikke faar sit Forslag ved-

taget i den tilstundende Sommersamling, saa

betyder det, at enten har vi til Høst en

Forsvarsordning, stemmende i alle Hovedtræk

med Sagkundskabens Krav, eller vi staar

over for et Ministerskifte med al'e deraf

flydende Konsekvenser. Ansvaret for disse

Konsekvenser kommer til at hvile paa dem,

der til den Tid har hindret en Overenskomst

om Forsvarssagen mellem Lovgivningsmagtens

Faktorer. I dette Øjeblik er der i Danmark

kun een Mand, der kan tænkes at ville hin-

dre en saadan Overenskomst i denne Sag,

som Regeringen kan paatage sig Ansvaret

ved at godkende: det er J. C. Christensen.

Paa ham alene beror det, om hele Kampen

om Forsvarets Ordning nu skal naa til Af-

slutning, eller om denne store, alvorlige Sag

skal forkludres endnu engang. J. C. Chri-

stensen er ikke sluppet for Ansvaret i denne

Sag, da han traadte tilbage fra sin høje

Post i September f. A., han har det helt og

fuldt endnu, fordi han endnu har Magten

„baade til at løse og binde".

I en vis Forstand bliver J. C. Christensen

og den Rest , der endnu følger ham af det

før saa mægtige Reformparti, „Tungen paa

Vægtskaalen" i det ny Folketing. Der kan

dannes et Flertal ved, at hans Gruppe slutter

sig enten til den radikal-socialistiske Alliance

eller til den ministerielle Fløj og Højre. J.

C. Christensens Medvirken til Forsvarssagens

endelige Ordning er endnu lige saa nødven-

dig efter Valgene, som den var det før.

Men der er dog en ikke ubetydelig Forskel

mellem før og nu. Dels har den tidligere

saa mægtige Partifører nu faaet tydelig at

mærke, at hans eget Standpunkt „den halve

Fæstning" under Valgkampen ikke har duet

til noget som helst andet end til at sætte

baade Stemmer og Mandater over Styr, dels

har han vistnok ogsaa maattet erkende, at

hvad der har holdt paa de Stemmer og

Mandater, han endnu sidder inde med, har

slet ikke været „Standpunktet", men alene

den Autoritet, han fra gammel Tid ejer over

for Vælgerbefolkningen. Hvor denne Autori-

tet er blevet nedbrudt, er Standpunktet kas-

seret med det samme. Modsat de gamle

Profeter er J. C. Christensen nu kun agtet i

sit Fædreland: i Vestjylland. Paa Sjælland

svandt hans Autoritet med Alberti-Katastrofen,

Reformpartiet sidder der nu tilbage med kun

5 Kredse; paa Laaland- Falster var Partiet

allerede ved Valget 1906 helt udryddet; paa

Fyn er det nu næsten gaaet ligedan; de to

Reformmænd, der endnu er valgt i F'yns

Stift, hører begge til „det Neergaard'ske

Venstre".

Kan den gamle, kloge Partifører efter alt

dette virkelig tro , at han kan vinde Sejre

med den Armé, han endnu fører, og hvor

snart hveranden af de menige (Carl Hansen-

Vordingborg, Brorsen, Jungersen, Rs. Hansen

o. n.) repræsenterer et eller andet Særstand-

punkt i Forsvarssagen ? Kan han tænkes i

Spidsen for denne forvildede Flok at turde

tage Ansvaret paa sig for at fremkalde en

Ministerkrise, der ufejlbarlig vil gøre Ende

paa den parlamentariske Regeringsform i en

ubestemt Fremtid? Der er jo den 25. Maj

skabt den Situation, at Ministeriet Neergaard

ikke længere sidder paa et parlamentarisk

Flertal. Det forhandlende Venstre og Ven-

strereformpartiet raader i det ny Folketing

kun over c. 50 Stemmer, og der mangler

saaledes i Flertallet 8 Stemmer, som heller
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ikke kan skaffes til Veje hos Tingets Løs-

gængere. Ministeriet Neergaard kan imid-

lertid, saalænge det arbejder for Gennem-

førelsen af sin Forsvarspian i det begyndte

Spor, gøre Regning paa fuld parlamentarisk

Støtte hos Folketingets Højre. Men den Re-

gering, der vilde forlade dette Spor, maatte

med det samme søge sin Støtte andetsteds i

Tinget. Det gør Ministeriet Neergaard ikke,

saa længe Forsvarssagen ikke er naaet til

en Løsning, og det gaar, hvis denne Løs-

ning ikke naas i Sommersamlingen. Kan J.

C. Christensen da enten paakalde det radi-

kale Venstres Hjælp til Dannelsen af et nyt

Ministerium, som endda kun kunde faa til-

strækkelig parlamentarisk Støtte ved Social-

demokraternes Hjælp (Reformpartiet -\- de

Radikale alene: højst 54 Stemmer), eller kan

han tilsige Reformpartiets Støtte til et Mini-

sterium, der er udgaaet af den radikal -soci-

alistiske Alliance? Dette synes utænkeligt,

i hvert Fald saa længe Mellemværendet

mellem J. C. Christensen og „Alliancen" i

Anledning af Alberti- Katastrofen ikke har

faaet sin Afgørelse gennem den Rigsrets-

anklage, de allierede allerede længe har holdt

i Beredskab. J. C. Christensen synes selv

at have en Fornemmelse af, at der snart

kan komme til at raade uparlamentariske

Tilstande. Han har for nylig paa given An-

ledning udtalt, at hvis det Tilfælde skulde

indtræde, at Forudsætningen for en parla-

mentarisk Regering ikke længere var til

Stede, saa maatte man gaa til Dannelsen af

et Forretningsministerium, ?: en Regering,

som skal nøjes med at administrere, men

holde sig fra at lovgive.

Hvis en eventuel Ministerkrise efter Slut-

ningen af Rigsdagens Sommersamling virke-

lig skulde blive løst paa denne Maade, vilde

Følgen deraf først og fremmest være, at For-

svarssagens Gennemførelse derved atter blev

skudt ud i en uvis Fremtid. Men Ansvaret

for at have forvoldt en saadan Udsættelse

efter alt, hvad der er sket i de sidste Aar,

synes større end at nogen dansk Mand skulde

kunne bære det, allermindst da en Mand som

J. C. Christensen, der ved Valget den 25.

Maj saa eftertrykkeligt har faaet at vide,

hvad det danske Folk takserer Standpunktet

„den halve Fæstning" til, — „det gode Til-

bud", som han under den sidste Valgkam-

pagne har yndet at kalde det. Og skulde

han virkelig, efter at have set dette gode Til-

bud vraget, ville to sine Hænder i Folkets

Paasyn og saa lægge dem i Skødet, medens

et Forretningsministerium paa ubestemt Tid

besørgede de løbende Forretninger i Konge-

riget Danmark midt under Larmen af V^erdens-

historiens brusende Hjul, saa vil han faa at

se en Bevægelse rejse sig i F'olket, som han

maaske aldrig har drømt om. Han har været

nær ved at fremkalde en saadan Bevægelse

een Gang; det var i Fjor, da han endnu efter

den 8. September lod Verden vide, at der

ikke var nogen Anledning for ham og hans

Ministerium til at gaa. Dengang standsedes

Bevægelsen i sin Fødsel, fordi han alligevel

blev nødt til at vige; men skulde den blive

kaldt til Live igen, vil hverken Forretnings-

ministerium eller nogen halv eller hel Fæst-

ning kunne sætte Bom for den. Det Krav,

der nu i de sidste Aar har lydt stadig stærkere

og fra større og større Dele af Folket: „Vi

vil have Danmarks Forsvar bragt i en saa-

dan Stand, at vi kan vide med os selv, vi

har opfyldt den første og vigtigste af alle

vore nationale Pligter", det kan ikke skydes

til Side længere, allermindst ved en Henvis-

ning til „det gode Tilbud", som hidtil ikke

har udøvet anden Virkning paa Folket end

at støde hele den tænkende Del af dette bort.

Det har været J. C. Christensens svare Brøde,

at han har miskendt Oprindeligheden og Ægt-

heden i de sidste Aars Forsvarsbevægelse.

Han har nok ønsket at rejse en Stemning for

Sagen i Folket. Derom vidner adskillige

af hans store politiske Taler, ogsaa Konge-

turneen i Vestjylland i Fjor var vel ordnet

til Dels med dette Maal for Øje. Men han
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har selv villet besørge det alt sammen ; ingen

andre maatte komme ham i Vejen. Ogsaa

denne Sag skulde ligge under Partiledelsen.

Han har nu set Bevægelsen bane sig Vej og

vokse fra Uge til Uge uden at agte paa hans

velmente Raad og Advarsler. Han har set

den fremkalde Oprør blandt hans egne tro-

faste i Vestjylland; de to Præster, Valg-

kandidaterne i Nabokredsene til Ringkøbing,

de blanke Stemmesedler i Valgurnen i hans

egen By — alt dette har maattet sige ham,

hvor nær Bevægelsen er rykket ham ind paa

Livet. Maatte han endnu, før det er for

sent, forstaa, at han ikke er kaldet til at lede

Bevægelsen — den gaar sin Gang over Stok

og Sten.

„Begynder som en Susen i Kornet Sommerdag

og vokser til en Brusen under Skovens Tag,

indtil at Havet bærer med Tordenrøst den hen,

saa intet, intet høres uden den, uden den".

Men Kaldet lyder endnu til ham som til en-

hver af os andre om at være Bevægelsens

tro Tjener. Den, der forgæves har søgt at

vinde Ære og Ry ved at herske og raade,

han kan naa det endnu paa en anden Maade;

ved at lyde og tjene. J. C. Christensen har

til Dato forspildt enhver gunstig Lejlighed til

at sikre sig et godt Navn i Danmarks Historie.

Han har endnu en stakket Frist tilbage, men

den udløber efter alle Julemærker at dømme

engang i August. Slaget den 25. Maj er

tabt for ham, men der er endnu Tid til at

vinde et nyt. Den Sejr, han skal vinde,

skal han vinde over sig selv, derved at han

ydmyger sig til at tjene den Bevægelse, der

er stærkere og renere end nogen anden, som

har været kendt i Folket i mange Herrens

Aar, — som han har villet lede og styre

efter sin Vilje, men som har Ret til at kræve

af os, at vi skal gøre dens Vilje.
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SOMMERLIV LANGS KYSTEN
Af Emma

VINDUERNE kridtes, og de velhavende Bydele af-

folkes, saa snart Træer og Hække grønnes.

Hvor en Lejlighed er ledig, sætter man en Plakat

med: Til Leje op imod Ruden; naar man flytter

paa Landet, kridter man Vinduerne som en ganske

lignende Reklameplakat for at underrette d'Hrr.

Indbrudstyve om, at nu er Øjeblikket inde til at

gere Forretninger. Naturligvis er det ikke mor-

somt at faa sine Ting ødelagte af Sol og Lys,

men man maa hellere gøre sig den Ulejlighed at

overdække det altsammen end at udsætte sig for

at miste, hvad man ejer, og faa Resten molesteret

al Brækjern. Heldigvis dukker der i de fleste

Huse ved Udflytningen et Familieinventar op, en

forhenværende Kokkepige e. 1., som paatager sig

at tilse de kære Ejendele og lave Morgenkaffen,

naar nogen af Familien overnatter i Byen. Altsaa

— hende overlader man Nøglerne og Jagten paa

de flagrende Møl og drager selv afsted. Børnene

med Jubel, de Unge med Flyvelængsler, de .Eldre

med Haab om Kræfter og Foryngelse.

Der er tre Hoved -Kategorier af Landligger!

:

Villaen, det lejede møblerede Fiskerhus og Pen-

sionatei.

Villaerne med de vidunderlige Navne, hentede

fra alle Sprog og Verdensdele, dem er der ingen

Mangel paa. Det bebrejdes Kobenhavnerne, at de

er slemme til at leve over .Evne. Om det er med

Rette, skal jeg lade være usagt — tilsyneladende

er her, sammenlignet med Udlandets Byer. ingen

stor Luksus, intet High life med Operaloger, ikke

mange pragtfulde Damedragter, endnu færre Her-

skabsvogne og Avtomobiler — derpaa mærkes

især, trods al Tale om Storby og Kommen-med,

Byens ret beskedne Størrelse; for Sporvogne og

afslidte Motordrosker gør det nu engang ikke i

Retning af Elegance og Rigdomsudfoldelse.

Men i én Henseende er Byens Luksus ligefrem

overvældende i Forhold til dens Størrelse, og det

er i Retning af Landliggeri. Naar man betænker,

at Landevejen fra København til Gilleleje, omtrent

en Strækning paa otte Mil, fraregnet hvad der

findes inde i Landet, er saa godt som én sammen-

hængende Dobbeltrække af Landsteder med til-

hørende kostbare Haver, Drivhuse, Bolværker,

Udhuse, Badehuse, Lystbaade, Møbler og Inventar,

og at alt dette er ganske uproduktivt, kun en be-

tydelig Aarsudgift for Besidderne foruden Kapital-

anbringelsen, saa maa man sige, at det tilvisse er

et velhavende Samfund, som har Raad til det.

Ganske interessant vilde det være, um en Stati-

Gau.

stiker, som Maalestok for Byens finansielle Ævne,

engang vilde gere op, hvor stor egentlig denne

samlede Kapital er.

Hvis en Udlændmg vilde komme med det for-

nuftige Spørgsmaal : „Hvor er det muligt, at man

i disse nordlige Egnes korte og upaalidelige

Sommer vil bære saa uhyre Udgifter til Fordel for

Naturlivet istedetfor at rejse lidl i Ferien og ellers

blive i den hyggelige og muntre By, hvor der al-

tid er Adspredelser og kulturelle Fordele, som

bøder paa det blæsende og fugtige Vejr," ja, saa

vilde man svare ham — lige saa fornuftigt: „Det

er, fordi den nordiske Vinter er saa lang og mørk,

saa taaget og sludfuld, al vi maa suge .Sommeren

og Solstraalerne ind i os i den korte Tid, de er

her, som en Modvægt mod Vinteren, der gik, og

Vinteren, der kommer, og ingen anden Natur kan

erstatte os de lyse Nætters sarte Skønhed, Øre-

sunds Opal - skiftende Farvetoner, Skovenes grøn-

hge Skygge, al denne milde, fintafstemte Skønhed,

som atter og atter faar Danmarks Sønner og Døtre

til at drage hjem fra fremmede Landes større Kaar

for at leve Livets Kvæld ved dets Strande."

Saa højt elsker vore Bysbørn disse blide Som-

meraftener ved Sundet, at det er ligefrem utroligt,

hvilke Ofre i Retning af Komfort inden Døre i de

smaa, lejede Fiskerhuse, der bringes for at kunne

nyde dem. Ret talrige og forvænte Familier flytter

ind i et Par smaa, bitte, lave Rum og et dukke-

agtigt Kokken, nylig forladte af den maaske ikke

efter alle Hygiejnens Fordringer levende Fisker-

familie, der for Sommeren installerer sig paa Lof-

tet med et lugtende Petroleumsapparat , hvor den

forholder sig kritisk iagttagende med lønligt Haab

om, at det skal øse saadan ned i August, at Kø-

benhavnerne, som Lejerne kaldes, skal fortrække

før Tiden, saa at de rette Beboere igen kan r\'kke

ind. Naboer og Genboer har Lejerne lige paa

Livet af sig, Sengene er haarde eller kun altfor

bløde. Rendestenene lugtende. Landevejen støvende,

men ligemeget. Humøret er straalende. Man prøver

saa godt man kan at gøre Stuerne æstetiske ved

Hjælp al Straa- Flugtstole, japanske Papir-Skærm-

brædter, kulørte Vaskebordtæpper, Lerkrukker

med Bøgegrene, kort sagt alt, hvad der sorterer

under Stormagasinernes billige Hyggepræparater

;

men overfor diminutive Rumforhold og Loftet paa

Næsen kæmper selv Gudinden Vesta forgæves.

Den egentlige Tilflugt bliver det Sækkelærreds-

betrukne Lysthus ved Stranden, som oftest saa

gennemsigtigt, at ikke alene Himlens Vinde træn-
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Sommerliu langs Kysten

ger igennem Stoffet, men ogsaa jordiske Blikke,

der nyfigent fryder sig over Omridsene af for-

lovede Par, der tror sig skærmede i Ryggen, men

aldeles ikke er det. Og dog — dette Lysthus med

haarde Bænke, bagende om Dagen, trækkende om

Aftenen, dryppende i Regnvejr, støvet i Solskin —
er der alligevel noget kont ved, fordi dets midler-

tidige Indehavere er saa umiddelbart glade ved

dets smukke Ojeblikke og trods alt Besvær saa

gæstfrit rede til at dele dem med Slægt og Ven-

ner. Man maa uvilkaarligt smile i Sympathi,

naar man gaar forbi cg herer Tale og Latter

klinge ud derfra ved Frokosttid, den glade Time,

hvor Familiens Søndagsgæster, Tanterne, Fætrene

og Veninderne fra Byen er blevne bænkede der

inde ved Kaffetøjet og det traditionelle Fad med

de røde Rejer — nej, det er sandt — dette

hyggelige danske Skaldyr horer nu til de for-

historiske Arter.

Saa er der Sommerhotellerne og Pensionaterne

— der er snart sagt et for hvert andet Hus. De

er for Størstedelen fyldte med Pensionister og lidt

aldrende Damer. Det er saa nemt at lægge sig i

Pensionat — Bordet staar dækket, Sengen bliver

redt og Skoene pudsede, og det bør ikke under-

vurderes, for Husholdningsforholdene er nuom-

stunder ingenlunde nemme eller billige paa en

Landliggerkyst, hvis daglige Liv med de mange

tilfældige Gæster er en Pestilens for By-Enepigen.

Ganske vist. Maden er paa de billige Steder lidt

sløj. Dugen lidt plettet, Theen lidt tynd, men Da-

merne har det Selskab og det dermed følgende

kritiske Samtalestof, som er dem uundværligt,

hvad enten de har Gadens Huse eller Havets Bøl-

ger for Øje, og hvad saa: Der er som Regel en

Konditor i Nærheden.

Denne for Pensionatslivet særegne uophørlige

Gnidning op ad ligegyldige fremmede Mennesker,

der er saa trættende og saa besynderlig udvi-

skende for Personligheden, er der Mange, som

synes om. Der er Mange, for hvem en Maaneds

uadskillelige Samvær i Baad og paa Char-å-banc,

ved en Whishy eller Kop Kaffe fra Morgen til

Aften med Folk, hvis Tilværelse man før Ferien

ikke anede, falder fuldkommen naturlig, ligesom en

ligegyldig Letten pca Hatten et Par Maaneder se-

nere inde i Byen falder ligesaa selvfølgelig. Saa

er der Andre, som hvert Aar i Sommerpensiona-

terne slutter fortrolige Venskaber, der absolut

skal fortsættes i Byen uden i mindste Maade at

passe til Familiens Kreds eller Interessesfære, og

derpaa kølnes efter et Par Aars Tid. Hvem kender

ikke fra Selskabslivet saadanne mystiske, af Ingen

kendte Deltagere i et Middagsselskab, som staar

ganske udenfor Samtalen og som Vært og Vært-

inde forestiller Gang paa Gang med Forsikring

om, at det er saadanne herlige Mennesker og en-

gang imellem liver op med et Tilraab saasom;

„Kan De huske den Aften i Fyrreplantagen" o. 1.,

der ikke forstaas eller paaskønnes af Nogen af de

Andre.

Sommeren glider hen — ak, kun altfor ofte

med overvejende Regn og Blæst, og man bereder

sig til at tage ind igen til Bylivets Dont. Er

det saa med et kulturelt Udbytte af Hviletiden,

man vender tilbage? Som oftest ikke. Der er

maaske blevet hjulpet lidt paa Sundheden og Ner-

verne, og dermed basta. Og dog er denne fre-

delige Tid paa tre å fire Maaneder, hvor man er

fri for F'orstyrrelser, for den evige Ringen op og

Kimen paa Klokken, fortræffelig egnet til at

hengive sig til aandsdannende Rekreation — lidt

vægtig Læsning — Genkaldelse af gamle Ting,

Tilegnelse af nye. At dette ikke er den gængse

Opfattelse, ses bedst af de stadige Avertissemen-

ter, hvor det hedder: „Bogpakker. Let Lecture til

Sommerferien, Kriminalromaner, spændende Novel-

ler." Eller: »Let Musik for Landliggere, tolv

Valse og Polkaer for een Kr." Det vilde neppe

blive saa ihærdigt averteret, hvis det ikke var Ud-

tryk for den almindelige Mening, at paa Landet

skal man drive og kun drive. Dog, Beskæftigel-

serne er naturligvis mindre døgnflueagtige, naar

Folk ejer deres eget Hus. end naar de bor i Pen-

sionat eller Fiskerhytte. Med Kærlighed og Næn-

somhed fylder man da efterhaanden sin lille Bog-

hylde derude med de Værker, man holder af, og

har man Klaver, lyder tidt paa Regnvejrsdage

Fortidens dejlige gamle Sonater ud over den

dryppende Have. Man flytter i det hele taget de

Ting med sig derud, som man kan faa Brug for,

og ikke, som de tilfældige Lejere, det, som man

umuligt kan undvære. Og saa har man sin Have,

hvor hver Plante, der om Foraaret skyder op og

blomstrer, er En kendt og kær.

Taget som Helhed maa det vel altsaa have sin

dybere Begrundelse, sine klimatiske og nationale

Aarsager, at det første Skridt henimod Velstand

og Luksus, en dansk Familie vover sig til, det er

at anskaffe sig et Landsted. Man kan længe nok

sige, at det er en Lænke om Benet — en Dum-

hed; det er sandt, det er det klogeste at lade

være og gemme sine Penge. Men — et Hus paa

Landet er en Ven, man har, en Ven, man skatter

dobbelt, naar man bliver til Aars og trænger til

Ro. Ganske vist en dyr Ven, men det er jo nu

engang saaledes her i Livet, at det ofte er de

dyre Venner, der staar Hjertet nærmest.
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De ældste Husdyrs Afstamning.

Allerede gennem to Aarhundreder har Zoo-

logerne beskæftiget sig med Spørgsmaalet

om, fra hvilket Tidspunkt og i hvor stor

Udstrækning Dyrene har været anvendt i

Menneskets Tjeneste. Ifølge den schweiziske

Professor C. Keller, der har skrevet en Bog

med ovenstaaende Titel, maa det første Dyr,

som de forhistoriske Mennesker har anvendt,

have været Hunden, hvis Benyttelse i hvert

Fald lader sig paavise indtil c. 4000 Aar

f. Kr. Skeletter af Hestens ældste For-

fædre er fundne i Nordamerikas tertiære Jord-

lag, og med Hensyn til Æslet lader de ældste

Spor af tamme Æsler sig paavise i Nord-

Afrika og rækker dér helt tilbage til den

ægyptiske Oldtid. Uroksen anses af Keller

for at være Stamfaderen til det europæiske

Huskvæg, og han antager, at det første

tæmmede Kvæg er forekommet i Sydøst-

europa paa Homers Tid. Faaret og Geden

har sikkert ogsaa tidligt været tæmmet,

Geden vistnok allerede i Pælebygningstiden.

Keller opstiller endvidere den Hypotese, at

de overordentlige Forandringer, som Hus-

dyrenes Karakterejcndommeligheder er under-

gaaede, skyldes Menneskets Paavirkning.

Denne — paa en vis Maade sugererende —
Indflydelse har haft en højst forskellig Virk-

ning paa de forskellige Dyrearter ; for nogle

har det været en aandclig Gevinst, andre

har derimod tabt derved. Et ganske mærke
ligt Eksempel er saaledes Katten. Af Naturen

intelligent har den beholdt sin Selvstændig-

hed i højere Grad en nogen anden dyrisk

Skabning. Suggestiv meget modtagelig for-

langer den god Behandling; bliver en saa-

dan den ikke til Del, svarer den med en

Kontrasuggestion. Den Omstændighed, at den

i sin oprindelige Hjemstavn har været Gen-

stand for en ikke ubetydelig Kultus, har

sikkert i væsentlig Grad bidraget til at ud-

vikle dens aristokratiske Væsen. Hæfter vi

vor Opmærksomhed paa Hunden, ser vi, at

denne paa Grund af, at den saa nøje har

sluttet sig til Mennesket, har vundet betyde-

lig i Intelligens. Tabt i aandelig Hen-
seende har Æslet, idetmindste de i de roman-
ske Lande forekommende, vel sagtens fordi

de har lidt og fremdeles lider under den al

Beskrivelse trodsende daarlige Behandling;
thi det i Orienten forekommende Æsel har

en ganske anden medgørlig Karakter. ^.

Foredrag for Døvstumme, som tillige

er blinde.

I Venersborg (Sverige) har den i Abnorm-
skoleverdenen saa bekendte Fru Anrep-Nordin

for nogle Aar siden oprettet et Hjem bl. A.

for Døvstumme, som er blinde. Man skulde

synes, at det maatte være umuligt at tale

med dem, og dobbelt umuligt at meddele

sig til flere af dem paa een Gang. Ikke

desmindre gaar det let endog at holde Fore-

drag for dem. Tilhørerne (hvis man kan

kalde dem saaledes) danner Kæde, og Fore-

dragsholderen „taler" med sin højre Haand

i den Enes venstre, altsaa han meddeler til

denne de Tegn, de har lært. Samtidig der-

med gør „Tilhøreren" samme Tegn med sin

højre Haand i Naboens venstre; Naboen lider

Tegnene gaa videre og saa fremdeles. Selv

om Kæden er aldrig saa stor, gaar Med-

delelsen, saa snart der blot er en lille Smule

Øvelse tilstede, lige saa hurtigt, som naar

kun to taler sammen. For at kontrollere,

at Alle opfatter Foredragsholderens Medde-

lelse rigtigt, behøver man blot at se, hvad

den sidste Elev i Rækken „siger" med sine

Fingre. Siger han det rette, maa man gaa

ud fra, at alle Eleverne har modtaget det

rette Ord. Det er som en elektrisk Strøm,

der gaar gennem en Traad.

Planters Udbredelse ved Hjælp af

Myrer.

Man har længe været paa det rene med,

at blandt de Dyrearter, som Naturen anven-

der til Planternes Udbredelse, staar Myrerne

i første Række. Som bekendt slæber de sraaa

flittige Dyr af med alt, hvad de kan over-

komme: Smaasten, Bladstumper, Træsplinter,

Grannaale, Græsstraa, Smaafrugter og Frø.

For disse sidstes Vedkommende fremgaar det

af den svenske Botaniker Scnanders Under-

søgelser, at Myrerne ikke gaar saa helt kri-

tikløst til Værks, og at de ikke medfører

alt Slags Plantefrø, der falder paa deres Vej.

Størst Tiltrækning synes saadanne Frøsorter

at have, der er oljeholdige. Men ikke alt

Frøet naar til Myrekoloniens Forraadskamre,

en Del tabes paa Vejen dertil, og det er

dette, der ved at synke ned i Muldjorden

eller ved at dækkes af nyt Muldlag opnaar

tilstrækkelig Spirekraft til at blive til unge

Planter. A.
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Landopdragclseshjemmet i Glariscgg.

FRILUFTSSKOLEN
Af Prof., Dr. C. C. JESSEN.

,S'
'kole" og „Stue" — igennem Aarhun-

dreder har disse to Begreber været saa

nøje knyttede til hinanden, at man ikke har

kunnet tænke sig Muligheden af at skille

dem ad — i ethvert Fald har man ikke

kunnet tænke sig Skolen uden Mur og Tag.

Mellem ensformige Vægge og ofte indenfor

matte Ruder gik Skolens Arbejde sin Gang.

Intet Glimt, ingen Lyd fra Omverdenen maatte

gribe forstyrrende ind deri.

„Ned med det Gardin!" tordner Rektor i

Hostrups Ruskantate, — og „Solstraalen gaar,

Disciplen slumrer ind", medens „Arbe, mirbe,

marbe, murbe" ruller sine tunge Bølger vi-

dere.

Da J. J. Rousseau for halvandethundrede

Aar siden i sin „Émile" fremsatte sine nye

Tanker om Opdragelsen og manede: „Tilbage

til Naturen!", og da N. F. S. Grundtvig et

Hundredaar senere slyngede sine Banstraaler

mod „den sorte Skole" — hver fra sit sær-

egne Udgangspunkt og hver med sit Maal

for Øje — , saa lykkedes det dem vel at

vække Opmærksomhed og Eftertanke hos

Samtid og Eftertid, men de direkte Frugter

af deres Ord var kun spredte og sparsomme.

I det hele og store blev Skolen, hvor den

var — i Stuen.

Der maatte en stærkere Løftestang til, en

kraftigere Murbrækker. Og den kom. Dens

Navn var: Hygiejne. Hygiejnen, som graver

og roder, omstyrter og udfylder, udtørrer og

planerer, som nedriver Volde og omkalfatrer

hele Bydele, besejrer Autoriteter og blødgør

Bevillingsmyndigheder, har ogsaa evnet at

skyde Breche i Skolens gamle Mure. Den

har skabt „Land-Opdragelseshjem", som sik-

kert vilde glæde Rousseau, og den har grund-
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Friliiftsskolen

lagt „Skovskolen" — den „grønne Skole"

kunde man fristes til at kalde den som Mod-

sætning til Grundtvigs „sorte Skole".

Hvorledes er det kommet? Ganske simpelt.

Hygiejnen begyndte med at fortælle os, at

Sol og frisk Luft maa der til, for at vi

skal kunne trives vel. Sol og frisk Luft

ind igennem Storbyernes Smøger, Stræder og

• Gaarde og ind i Beboelsesrum og Arbejds-

stuer, ikke mindst ind i Skolestuen, hvor

den opvoksende Slægt tilbringer Time efter

Time, Dag paa Dag. Hygiejnen lærte os

Nutidsmennesker i langt højere Grad end

vore Forældre og Bedsteforældre at søge ud

af Husene, ud til Sol og frisk Luft, — og

saa blev det næste Skridt, den naturlige

Følge deraf, at man førte Skolebørnene —
foreløbig kun de svage, som trængte mest

dertil — ud af Skolestuen, ud hvor Kvanti-

tet og Kvalitet af Lys og Luft ikke er af-

hængig af Vinduernes Størrelse og Placering

eller af Ventilationsapparaternes mere eller

mindre præcise Virken, ikke afhængige af

Arkitekt, Ingeniør eller Skolebetjent, — midt

ud i det store, altid fyldte Forraadskammer,

hvor Lungerne kan svælge i Nydelsen af

uforfalsket Friskluft.

Storbyernes rivende Udvikling og det mo-

derne, forcerede Forretningsliv — maaske

ogsaa Selskabsliv — med alle dets sanitære

Ulemper medførte efterhaanden Nødvendig-

heden af Ferier og Landophold. De mere

velhavende Klasser tyede for kortere eller

længere Tid om Sommeren med deres Børn

hen til fredelige Oaser med renere Luft, og

det var let at se, at Børnene vandt i Vel-

være derved. Lidt efter lidt fik hos os og-

saa den fattigere Befolkning i stort Omfang

Del i disse Goder ved vor Landbefolknings

storartede Gæstfrihed, som i Sommertiden

aabner sine Hjem for Tusinder af smaa Kjø-

benhavnere. Paa dette Omraade staar Dan-

mark som et lysende Exempel for andre Lande.

Dertil er saa i de senere Aar kommet for-

skellige Institutioner, som arbejder mod det

samme Maal: Feriekolonier og Friluftskolonier

og lign. ; men i Retning af egentlige Frilufts-

skoler staar vi endnu tilbage herhjemme.

For at lære disse at kende maa vi ty til

andre Lande.

Begyndelsen maa siges at være gjort i

England. I Aaret 1889 grundede Dr. Cecil

Reddie paa et Gods i Abbotsholme — Derby-

shire — sin „ny Skole". Det var væsentlig

fra et pædagogisk Udgangspunkt men tillige

med et stort og nyt Blik for Hygiejnen.

Han stillede sig den Opgave at udvikle alle

Evner og Færdigheder harmonisk hos sine

Elever, at opdrage dem for Livet og danne

dem til sunde, nyttige og fornuftige Sam-

fundsmedlemmer. Deres theoretiske Viden

skulde underbygges med praktiske Erfaringer,

medens ikke blot Leg men nyttigt Arbejde i

Have, Mark og V^ærksted skulde fremme

Legemets sunde Udvikling. Lærere og Elever

danner tilsammen en lille Stat, hvor hver

har sine Pligter og sine Rettigheder. Di-

sciplinen overholdes men under kammeratlige

Former. Eleverne tager Del i Regnskabs-

føring, i Indkøb og Salg, i Staldtjeneste og

i alle de nødvendige Arbejder i Have, Mark

og Skov; de leverer Udkast til Nybygninger

og Anlæg, beregner Udgifterne, fælder Træer,

henter Materiale fra Leverandørerne osv. De

reder deres Senge og børster selv deres

Klæder og Sko. Undervisningen, som saa

vidt muligt foregaar i fri Luft, meddeles i

„Timer" paa 45 Minutter eller kortere, der-

efter er der Frihed i et Kvarter osv. Deres

Kost er simpel men nærende, deres Leve-

maade regelmæssig og fornuftig : tidlig op og

tidlig i Seng, daglige Bade og Overdaadighed

af frisk Luft. Opholdet er beregnet til at

vare 7 Aar — fra 11 til 18 Aars Alderen.

De skulde da kunne træde ud i Livet, vel

udstyrede saa vel legemligt som aandeligt —
intellektuelt og moralsk — , i Stand til med

gode Forudsætninger at slaa ind hvad enten

paa en praktisk Vej eller paa den studerende

Bane.
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Undervisninsjstime i Friluftsskolen i Charlotienburg

Syv Aar efter grundlagde Dr. Herman

Luetz, som havde været Medarbejder i Ab-

botsholme, efter dettes Mønster et „Land-

opdragelseshjem" i Ilsenburg i Harzen og

senere — 3 Aar efter — et andet i Hau-

binda i Sachsen-Meiningen. I 1902 tog et

Par unge begejstrede Schweizere — Wilh.

Frei og Werner Zuberbiihler — fat og aab-

nede i det gamle Slot Glarisegg paa Sydsiden

af Bodensøen et nyt Landopdragelseshjem,

En skønnere Beliggenhed kan vanskeligt

tænkes. Ved den mægtige Sø, med de

fjerne badensiske Kyster over for sig og

med udstrakte Skovskraaninger i Ryggen,

ligger den gammeldags Bygning i fornem

Simpelhed. Turiststrømmen gaar udenom

Stedet, men dog ligger dette passende nær

ved bekvemme Rejseruter. Der er Fred, der

er Skønhed og Sundhed. Jordbunden er

frodig men rig paa Sten; der skal Arbejde,

strengt Arbejde til for at gjøre den tjenlig

til Agerbrug, men saa lønner den ogsaa i

rigt Maal den anvendte Møje. Der er Ar-

bejde nok til at udfylde Dagen for de unge

og øve deres Evner, og der er Stemning og

Minder nok til at fylde og løfte deres Tanker.

Man skal komme dertil en Dag i Foraaret,

i Maj Maaned, naar Naturen staar i sit fej-

reste Skrud, naar Bjergbækken risler ned og

fylder alle Grøfter i Lavlandet med det kla-

reste Vand, som klukkende haster forbi de

hvide Saxi fragå, de blaa Hundevioler og de

svovlgule Primler. Saa ser man paa Marken

en Flok af Drenge og Ynglinge; barhovede,

med nøgen Overkrop tumler de med Hakke

og Spade, bryder Sten op af Grunden og

slæber dem bort for at berede Jorden til

Plantning og Saaning. Deres Lød er frisk.

Kroppen er brun som Ansigtet, og deres Be-

vægelser er smidige og hurtige. Saa lyder

der et Signal ; Redskaberne bringes i Hus,

og kort efter ser man dem i Løb med Haand-

klæderne over Skuldrene ned til Søen for at

tage et Bad før Mellemmaden. Hvis man
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tn Tcgnctiine

er saa heldig at blive bedt med indenfor og

blive bænket blandt dem for at dele deres

Maaltid, saa glæder man sig ved at se,

hvilke djærve Indhug der gøres paa „die

Semmeln", og hvorledes Mælkekanderne rast-

løst farer ind og ud for at tømmes og fyl-

des. Man forstaar deres Appetit, og man

forstaar, at der maa kunne soves herligt paa

de smalle, tarvelige Senge under det enkelte

Tæppe deroppe i de luftige Rum paa første

Sal. Man afstod gerne sin Rundrejsebiilet,

de ventende Hotelsenge og Table-d'hotes for

at kunne blive her og være ung under disse

Forhold. Det er med et Stænk af Bitterhed,

at man tænker paa et lille X'ærelse i en

dansk Provinsby, hvor man selv sad og

krummede Ryg over Bogen den ene Sommer-

Eftermiddag efter den anden; og saa var

det endda en Provinsby med Fjord, Anlæg

og Marker lige op ad sig, og man var hel-

digvis ikke mere flittig, end at det kunde

slaa til.

Men hvis man nu selv har Drenge der-

hjemme, saa faar man i disse Omgivelser

den mest glubende Lyst til at hente dem

herned for at faa nogle rigtige Kærnegutter

ud af dem. 2000 Francs om Aaret — det

er ikke dyrt, men det stemmer ikke saa godt

med et almindeligt dansk Familiefader-Budget,

saa meget mere som det jo ikke er gjort

med de 2000 alene. Men der er jo Folk,

der har Raad til det. Schloss Glarisegg er

fuldt, ikke alene af Schweizere, man træffer

ogsaa Franskmænd, Russere, Brasilianere osv.

Medens man i de her omtalte Land-Op-

dragelseshjem lige saa meget har ladet sig

lede af pædagogiske Principer som af hy-

giejniske Hensyn, saa er det i det sidste Ti-

aars Nydannelse: „Skovskolen", „l'école en

plein air", „the open-air school" først og

fremmest Hygiejnen, hvis Banner man har

hejst. Her gjælder det i første Række Kam-

pen mod Blodmangel, Scrophulose og Tu-

berkulose. Det -er de sygelige og mistænke-

lige Børn, man her tager Sigte paa. Og det

vil igen sige, at det ikke er Rigmænds Børn

men hovedsageligt de fattige, der fylder disse

Skoler, og at de oprettes og holdes i Gang

af offentlige Myndigheder. Her er det Tysk-

land, Berlin eller rettere Charlottenburg, der
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Ved Bistaderne.

har Æren af at være Førstemand. I Aaret

1904 — væsentlig ved Stadtschulrat Dr,

Neuferts energiske Bestræbelser — aabnedes

den første „Waldschule" i Griinewald uden-

for Berlin, saa nær at Børnene kan indfinde

sig hver Morgen og vende tilbage til de for-

skellige Hjem i Byen om Aftenen — hoved-

sagelig pr. elektrisk Sporvogn. Paa Sand-

grundens Grønsvær i Fyrreskoven byggedes

Barakker og aabne Skure, og de svageligste

Børn fra Kommuneskolerne blev af Lægerne

udtagne til at søge Undervisning der. Virke-

lig Undervisning — det nye er, at Børnene

beskæftiges ved regelmæssigt Arbejde sam-

tidig med, at de gennemgaar deres Luftkur.

Undervisningen gaar Haand i Haand med

Arbejdet paa at styrke og helbrede. Det er

altsaa noget andet og mere end Ophold paa

Sanatorier og i Ferie- eller Friluftskoloni.

Men selvfølgelig er Undervisningen afpasset

med Hensyn til, at det er svagelige Elever,

som ikke maa overanstrenges: færre og for-

kortede Lektionstimer, lange Frikvarterer og

tvungne Hviletimer, hvor Børnene gennem-

gaar en Liggekur i fri Luft lige som paa

Sanatorierne. Undervisningen foregaar saa

vidt muligt helt i det fri, i Skygge for Solen,

i Læ for Vinden; kun i Tilfælde af ugun-

stigt Vejr arbejdes der i aabent Skur eller i

Barakstuerne. Kosten er kraftig og nærende,

og ogsaa Maaltiderne indtages saa vidt muligt

i det fri. Børnene tilses stadig af en Skole-

læge, og deres Ernæringstilstand konstateres

ved hyppige Vejninger.

Saa gaar Dagen for dem med let Under-

visning og med Leg, med gode Maaltider

og regelmæssige, tvungne Hviletimer. De

tumler paa Grønsværet, graver og dyrker

deres Smaahaver, bygger Fæstninger osv.

Og under alt dette fylder de deres svagelige

Lunger med den friske Skovluft, Blodet iltes,

Kinderne faar Farve, Lemmerne bliver mere

runde, Mod og Livslyst vækkes og øges, og

naar Skovskolen lukker sent paa Efteraaret,

kan de vende tilbage til Byskolen med et

Fond ikke blot af Sundhed og Friskhed men
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ogsaa af Kundskaber, som i de fleste Til-

fælde sætter dem i Stand til at følge med i

Klassen lige saa godt som deres Kammerater,

der har gaaet den regelmæssige Skolegang.

Thi det er det mærkelige, at den kortvarige

Undervisning i Skovskolen gennemgaaende

synes at være lige saa frugtbringende som

den jævne, almindelige Skoleundervisning,

der lægger Beslag paa flere og længere Timer.

Det kunde tyde paa, at der spildes Tid i

Byskolcn; og det er ikke Læreres eller Læ-

rerinders Fejl. Det maa vel saa være Stue-

luftens Skyld, som lidt efter lidt gør Eleverne

sløve og uopmærksomme, saa at den sidste

Del af Timerne er mindre nyttig eller snarere

unyttig — for ikke at sige skadelig. Man

har ment, at det var nødvendigt at spærre

Børnene inde mellem fire Vægge, for at intet

skulde drage deres Opmærksomhed bort fra

Undervisningen. Man kommer til at tænke

Drenge bygger et Ducslat

paa, hvad afdøde Johannes Helms fortæller

i et af sine Digte, at hans Kammerater put-

tede ham ind i et Skab, naar de vilde have

ham til at skrive en Vise til en eller anden

festlig Lejlighed. Nuvel — der kan skrives

en god Vise i et Skab — det har J. Helms

vist — , og der kan læses meget fortræffeligt

indenfor fire Vægge, det har vi alle erfaret.

Men det er ikke Skabets Skyld, det er ikke

Vægges og Lofts Skyld. Og Luften derinde

er i hvert Fald ikke saa god som den der-

ude. Selvfølgelig maa man have Skolestuer

til almindeligt Brug; men man burde uden

Tvivl benytte Undervisning i det fri i langt

højere Grad, end det hidtil er gjort, og man

burde ved Anlæg af ny Skoler tage saadanne

Hensyn, at dette kunde ske. I de gamle

Skoler, i snevre Gader mellem høje Kaserner,

kan det ikke lade sig gøre. Her maa man

tilmed lukke Vinduerne for at dæmpe Støjen

fra Gaderne. Men lad os faa

Skolerne ud i Udkanten af Byen

eller helt udenfor Byen — med

Skolehaver, hvor Klasserne skifte-

vis kan undervises under aaben

Himmel eller i aabne Skure. Og

lad os faa nogle virkelige Skov-

skoler eller Friluftsskoler — som

Charlottenburgs — for de svage-

lige Børn.

I Begyndelsen er der vel nok

et eller andet, der fanger Børne-

nes Øjne og for et Øjeblik dra-

ger deres Opmærksomhed bort

fra Undervisningen. En Fugl

pipper hist eller her, maaske nær-

mer den sig for at spejde; et

Blad falder af Træet, en Gren

knager, og en Solstraale spiller

hen over Græsset eller endogsaa

over Bogen, men alt dette bliver

snart noget tilvant, noget almin-

deligt, og til Gengæld gør den

friske Luft Børnene livlige og

skærper deres Opfattelsesevne;
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Praktisk Geografi. Et Landkort over Storbritannien, modelleret i Sand.

Stuedøsighed, Hovedpine og Træthed ind-

finder sig ikke saa let.

Skovskolen i Charlottenburg har vist sig

at fungere udmærket saa vel pædagogisk

som hygiejnisk; fra Aar til Aar har man

udstrakt dens Virksomhed længere hen i

Efteraaret, helt hen i November Maaned.

Sidste Aar har man endogsaa holdt Julefest

med pyntet Juletræ derude i Skoven under

aaben Himmel. Man har tænkt paa at holde

den aaben hele Vinteren igennem, men dette

støder naturligvis paa forskellige Vanskelig-

heder, ikke mindst med Hensyn til Børnenes

Transport frem og tilbage under ublide Vejr-

forhold. I flere andre af Tysklands Storbyer

har man fulgt Exemplet fra Charlottenburg.

Dresden, Munchen- Gladbach, Strassburg,

Koln osv. har nu Skovskoler, og i andre

Byer forberedes saadanne. Særlig Miihl-

hausen har indrettet en prægtig Skovskole

paa et Gods med en herskabelig Bygning,

„Eremitagen", der ligger paa en Bjergskraa-

ning Sydost for Byen. En herlig Have og

Park omgiver Skolen, og i Nærheden er den

zoologiske Have og en større Granskov.

Børnene befordres derud pr. elektrisk Spor-

vogn og bliver der hele Dagen, forplejes,

bades og undervises efter samme System som

i Charlottenburg. Paa Grund af de særligt

gunstige Forhold, den rummelige og velind-

rettede Bygning, har man her sidste Aar

begyndt paa at lade enkelte meget svagelige

Børn, som syntes mindre godt at taale den

daglige Transport frem og tilbage, forblive i

Skovskolen ogsaa om Natten, hvad naturlig-

vis har vist sig at være ganske udmærket

for dem.

I Charlottenburg Skovskole har man hvert

af de sidste Aar anbragt 250 Børn — eller

ca. 1 pCt. af alle Kommunens Skolebørn.

I Miihlhausen har man Plads til 200 Børn

eller ca. 2 pCt. af Folkeskolens Børn. Men

begge Steder har man maattet afvise endnu

flere, som i og for sig var trængende til og
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egnede til et saadant Ophold. Børnenes

Vægtforøgelse i Sommermaanederne under

Opholdet i Skovskolen andrager gennemsnit-

lig 2,2—4 Kilogram. Det fremhæves i Aars-

beretningerne fra de forskjellige Friluftsskolcr,

at det stadige Ophold i den friske, støvfri

Luft samt den gode Kost har den Indflydelse

paa Børnene, at de hurtigt bliver livligere og

mere meddelsomme. De daglige Oplevelser

og Omgivelserne frembyder saa mange Ud-

gangspunkter for Belæring, at Tilegnelsen

bliver lettere og grundigere. Klasserne er

smaa, hvorved det enkelte Barn lettere kan

beskæftiges, og Hensyn kan tages til hver

enkelts Ejendommeligheder. Man undgaar

ved de korte Læsetimer aandelig Overan-

strengelse, saa at Børnenes Deltagelse i Ar-

bejdet kan fastholdes. Desuden lægges der

stor Vægt paa det moralske Udbytte af, at

Børnene hele Dagen beskæftiges og iagttages

af en erfaren og forstaaende Fagmand. De

faar Lov til at lege, som de vil, men der

vaages over deres hele P'ærd lige over for

hverandre, deres Manerer og deres Tale. Alt

dette har en opdragende Betydning, som ikke

maa undervurderes. I Skovskolen sprudler

en Sundhedskilde for disse Børns Legemer

saa vel som for deres Sjæl. De lærer Ren-

lighed og Orden, Hjælpsomhed, Høflighed og

Sømmelighed i Optræden og Tale.

Det er let at forstaa, hvilken Betydning

det maa have ogsaa for Børnenes Nerve-

system at komme bort fra Storstadens Larm

og Uro, fra Stenbro og Fattigkaserner ud i

den frie, friske Natur. Under Leg og paa

Spasereture aabnes deres Øje for Sider af

Tilværelsen, som de aldrig før har kendt,

de faar Lejlighed til at iagttage Dyrs og

Planters Liv paa nært Hold. En bedre Plads

til Naturhistorieundervisning end midt ude i

Naturen, et herligere Lokale til Sangøvelse

end under Skovens grønne Hvælving kan

ikke ønskes. Indretningen og Anlæget af

de smaa Haver kan give Anledning til Ud-

maalinger og Beregninger, som paa en for-

nøjelig Maade kan anvt-ndes til Indøvelse af

lette arithmetiske og geometriske Regler. De

tumler med deres Sandbunker og kan opnaa

stor Færdighed ikke alene i at bygge Fæst-

ninger med Volde og Grave men ogsaa i

plastisk at fremstille Landskaber med Bjerge

og Floder, Øer og Sunde med Angivelse af

Byernes Plads osv. — kort sagt en praktisk

geografisk Øvelse. Og alt dette foregaar

under de bedste Betingelser for deres legem-

lige Udvikling — tildels som Leg.

Ogsaa i PVankrig og England har man

faaet Øjnene op for Betydningen af Frilufts-

skolen. London har indrettet et Par saia-

danne: i Kentish Town og paa Forest-Hill.

Charlottenburgs fortræffelige Idé har givet

Stødet til en Bevægelse, som breder sig gen-

nem Landene, og som vil kunne faa stor

Betydning for Storbyernes svagelige Fattig-

børn. Det er en Bevægelse til Kamp ikke

blot mod legemlig Nød og Usselhed — mod

Blegsot, Scrophulose og Tuberkulose — men

ogsaa mod Gadelivets og Gadelegens Farer

og Fristelser, mod Skyhed og Forkuethed,

mod Tanketomhed og Sneversyn, mod alt

det, der nedværdiger Barnesindet. Der er

vel ingen, der kan være i Tvivl om, at de

Summer, som Samfundet udgiver i dette

Øjemed, er vel anvendte.
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Af Otto Rung.

ALTSAA: Denne Vej — der er kun den

"-Z~\ samme. Værsaagod, Resen!"

Efter at de, entrende over Smalsporsbanens

Svellevej, havde naaet Terps Barak, hostede

Terp sin Hals klar til en længere Tale. Han

sagde følgende:

„Nu vil jeg sige noget, Resen. Tænd

dig altsaa først en Pibe. Her er en meget

ordentlig Shag. Som Gæst kan du idag

smække dig i min eneste Stol, saa sidder

jeg paa denne rare Æggekasse, mærket

„Danish produce", som Havet fornylig ven-

ligst har overladt Firmaet".

Resen sad nu og undersøgte Terps Ansigt:

Lidt sværere, firkantet, hvilende direkte og

fast paa Skuldrene som en Blok paa sit

Bjælkelag. Øjnene lignede to blaa Sømhove-

der med Spor af Hammerslaget i Omkreds.

Terp var saaledes nogenlunde uforandret.

„Se", sagde Terp og lod Tommelfingeren

passere mellem Hageskægget og Jerseykraven

Halsen rundt: „For det første har det voldt

mig stor Anstrengelse at skaffe dig denne

Plads, og jeg haaber ikke, du gør min Møje

til Skamme. Jeg ved jo nok, at det er

gaaet dig lidt kedeligt i den sidste Tid. Det

sagde jeg naturligvis i Sandhedens Interesse

til Rejseinspektøren, men at det ikke helt

var din egen Skyld. Der gaar jo ledige

Vandbygningsingenieurer nok paa Markedet

;

vi kunde selvfølgelig have faaet ti for én

herud; ja vi havde sgu en hel Masse An-

søgninger liggende. Men jeg anbefalede nu

dig."

Resen lo: „Jeg skal sørge for, at jeg,

naar jeg er færdig her, ikke er dig andet

skyldig end — Taknemlighed for det, du

nu har faaet mig anbragt i."

Terp sendte ham et hastigt Sideblik, rej-

ste sig, begyndte at gaa op og ned i det

snævre Rum som i et Bur og prædikede

videre. „Her er rigtig rart at være herude.

Frisk Vejr, Arbejde under Næverne ! Du ved

jo for Resten, at din Kontrakt er paa otte

og tyve Maaneder. Uopsigeligt! Ingen Af-

stikkere ! Jeg har selv ikke haft Orlov herfra

i fem Maaneder, al den Tid, jeg har været

uden Assistent. Vi maa knibe hver halv

Arbejdstime fra Havet herude."

Han lagde til ikke uden Pathos: „Herude

gør hver Mand sin Pligt og lidt til."

Hertil fremkom Resen ikke med Bemærk-

ninger. Han saa godt, at Terp vedblivende

synede ham, mærkelig nærgaaende befølte

ham med Blikket, ligesom snusende — meget

mistænksomt og ganske lidt ydmygt — efter

den Hovedstadsluft, der sagtens endnu hang

ved hans Klæder.

Terp sad og faldt i Tanker, som om han

var alene og følte sig uiagttaget, han hen-

gav sig til en Vane, som sagtens var er-

hvervet herude, hvor han ikke var under

civiliseret Kontrol: at føre Haanden ned un-

der Jerseykraven fladt ind paa sit bare Bryst.

Pludselig udrakte han sin mægtige Lab, der

endnu var varm af hans Krop, slog den

ovenpaa Resens, som hvilede paa Bordfladen

og sagde en lille Smule sløret i Mælet og

med Ansigtet bortvendt:

„Skal nok faa det godt sammen ! Gamle

Kammerater ! Hvad ! Rigtig muntert og rart

sammen, ligesom i de gamle Dage paa Lære-

anstalten. Og kan du nogle gode Historier

derinde fra, saa kom bare med dem, naar

vi faar vor Fyraftenspibe."

Straks efter vendte han sig igen, saa sky

efter Resens noget reserverede Mine og blev

nu mere stram om Øjnene.

Han begyndte i en ganske forandret Tone

at anskueliggøre Resen Værkets Methode og

foreløbige Resultater : Underbygningen af

Betonblokke, der nedsættes paa Havbunden

over et Bundlag af Singel, udstøbt med ren

Cement, var nu fuldført til en Længde af
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144 Fod, hvortil i Tid var medgaaet et og

et halvt Aar. Molens endelige Længde vilde

blive 1000 Fod, hvortil var beregnet at

vilde medgaa endnu ca. tre Aar, i hvilken

Tid Resen altsaa var uopløselig bunden ved

sin Kontrakt.

Resen sukkede og var tilfreds hermed,

idet han saaledes var økonomisk sikret for

de tre Aar, han brød sig ikke om at se ud i

Fremtiden, og fordi en fast Aftale var en

ren Hvile ovenpaa de atten Timers strabad-

serende Rejse med Dampskibe og Sekundær-

bane og endelig de seks Timers frygtelige

Tur som ene Passager i en rumlende Chara-

banc over opkørte Hedeveje og Klit.

Nu, herude i Terrænet,' meldte sig ogsaa

Reflekset af den Stuebegejstring, han tid-

ligere havde tilstaaet sig for Arbejdet : Dette

vanskelige Bygningsværk ud i Paalandsstorme

og oprørt Hav ! At kunne lægge sin Energi

med i her ! Og vigtig national Tilvækst ! En

Fiskeexportør havde holdt Foredrag i Ku-

péen : Fiskeflaaderne kunde nu i Stormvejr

søge Læ af Molen og desuden lettere komme

fra Land i haard So, hvilket betydeligt vilde

forlænge Fiskerisæsonen.

Saadanne Værker paahvilede det nu én

Gang vor Tid at bygge. Den mindste Del

var endnu gjort. Der var øde Opland end-

nu at inddrage under Kultur, Urskove nok

at gennemhugge, strid Sø nok at lægge un-

der Bro. Pionér, altsaa ! Fronten ! Saaledes

lod Sagen sig se, lod Sagen sig meget

vel se.

Resen gik derefter i Arbejde. Foraars-

stormene var hidtil udeblevet, og Arbejdet

blev af den Grund forceret. Der arbejdedes

med tyve Mand i to Arbejdshold. Og For-

billedet var altid den vældige Titan-Kran;

yderst ude, skrævende over Molen med

Fødderne i fraadende Havskum, tog den sin

Tørn som Kompagniets forreste Formand,

brolæggende Havet med Cementblokke, 80

Tons ad Gangen.

Resen gik villigt ind i Tingenes Orden,

tegnede og kalkulerede, tog sine Vagter og

røg under det Hele Cigarer, indtil tyve om

Dagen. Og han fandt sig godvilligt i den

Pavse, som Terp affordrede ham hver Aften

af Hviletidens Drømmerier — ovre i Terps

Barak ved en Whisky, en langsommelig

Passiar eller et af de gemene Firkort- eller

Bondespil, som Terp var en Mester i at

vinde.

Dagene syntes ham at gaa med god Re-

gelmæssighed, der var Forslag i Arbejdstiden.

Alle Tapper greb præcist ind i hinanden.

Søen var rolig, og de tog uden Besvær

Længde efter Længde fra den til deres Værk.

Den 24. Juli ved 12 Tiden kom Konduk-

tøren Terp og hans Assistent ned paa Ar-

bejdspladsen.

Resen havde ikke haft Søvn den afvigte

Nat, en maaneklar gul Dødsnat, hvor Havet

havde vist sig udenfor Barakkens Ruder,

dorsk og mælket; og nu var der fulgt en

hed Dag, — en blændende spejlhvid Morgen og

en salttør, hed Middag.

Andet Kvarter var i Arbejde ude paa

Molen under Titankranen, hvis Kæder ras-

lende randt ud omkring den mønjerøde Jern-

kiste til Dagens Støbning. Langs Arbejds-

broen op til Vandcisternen, hvor Vindmoto-

rens Skovlvifter malede for den lyse Brise,

stod Poster af Mænd sveddrivende og dor-

ske i deres lerede Kitler og svære Træsko-

støvler.

Og den elektriske Bloktrolje kom styrtende

over sin Skinnevej fra Cementskuret oppe i

Klitten, bragende i Broens Rundholter med

Vægten af sine 10 Tons Læs og statione-

rede ude paa Kransporet i et metalklart Slag

mod Stoppebommen.

Mændene stod med de krumme Næver

hængende i Armene, de gabede mod Solen

og lod Taljerne løbe ud : — Klar — Rrrr !
—

Stop!

Regelmæssigt og roligt, saa sløvt og ind-

612



Molebyggerne -

øvet, som Arbejde gaar paa tyvende Maa-

ned.

Der blev en Pavse i Dagen, hvor Solen

tindrede paa Vandet og havde lejret sig over

hele Sandbredden smeltende hvid. Luften var

lind, uden et Pust. Hav og Sand laa aabent,

plant og øde til sine Horisonter. De bronce-

brune Tangstriber langs Stranden var den

eneste dunkle Linje, som Kammen svunget

udenom et stort Spejl. Alle Sind gik i Staa

under Heden. Exkavatorens Gnasken og

Gnaven i Havbund blev lydelig, dumpt og

døvt under Vandmængden. Lidt Vind pu-

stede en støvfin Hale af Sand fra en nøgen

Klit nærved.

Resen saa Terp lidt fra, i Relief mod Ha-

vet, i Hvilestilling, afstivet ved sin svære

Egestok stemt mod Sædet, inspicerende, med

sit ovnrøde Ansigt ugenert vendt mod So-

len. Kæderne raslede dovent. Drevene slog

om med et Knæk. Lad gaal Klar! Stop!

Hvæsende Damp fra Kranmaskinen. Kran-

blokkens store Kroge følte med Pegefingeren

ned under Jernkistens Lænkeringe. Fat!

Fløjten fra Maskinen! — Mesteren Isaksen

gik drønende paa Træskostøvler udover

Svellerne. En Rad af bøjede Rygge i blaa

Busserunder. Og da! — — —
Hvad var det? Resen saa op, gik nærmere

for at se — — —
En Mand havde rejst sig, stod oprejst

midt paa Molen og gav en lang, klukkende

Kaglen fra Halsen. Hans Ansigt revnede i

et hvidtandet Grin. Timekeeperen ! Alle An-

sigterdrejedes trevent efter ham : Timekeeperen

!

Og i næste Sekund for Sveateren som en

lang, ringet Strømpe ud over hans Hovede.

En bar, mælkehvid Ryg, let rødprikket, stod

stemplet skarpt mod det blaa Vand, de to

splitternøgne Arme sprællede oppe over hans

svedblanke Haar for at smøge Trøjen op

over Ansigtet. Tværs over hans oljeperlende

Bryst var tatoveret i blaa Krudt en fuldrigget

Fregat, hvis Ankerkætting vandt sig trende Gan-

ge om hans Hofter og slog Klo i hans Lysk.

Der stod han, og blev nu fri af Trøjen.

Sejldugsbuxerne sank med et Vrid ned om
hans Ankler. Han traadte resolut ud af dem;

slog Armene bag om Nakken, spændt i Ryg-

gens Fjedre —
Og langsomt skruede alle Ansigter sig en

halv Omgang til venstre for at se ham.

Folkenes Hænder stivnede om deres Værktøj

:

Der stod han ! De mumlede sagte til hin-

anden. En enkeltstemmet, let tirret Latter

blev tydelig et Sekund og tav. Manden var

da sprunget ud med Hovedet forrest og iøvrigt

med en Smule Rygkrumning i Springet.

Kranen drejede sig, knækkende, tællende

sig frem langs Tandhjulet. Den 80 Tons

Cementblok blev hævet opad, strøg det

stubbede Haar af en Mand, der stod bøjet

over Spilbommen for bedre at glo ned i

Vandet, hvor allerede Timekeeperens Ansigt

var skudt op, og nu som en lille, rød Bøje

pilede frem parallelt med Molelængden.

Der var i et Minut saa stille, at Plaskene

af Svømmerens Aaretag blev lydelige. Saa

begyndte, først lidt døvet af Forknytheden,

derefter voksende i Bredden, en tvungen og

lavstemmet Munterhed at forplante sig ind-

byrdes fra Mand til Mand. De stod stille

med Hænderne klemte over deres Knæ og

lo med smaa Pavser, ganske grønlænder-

agtigt denne næsten rituelle Korlatter, der er

Omkvæd til Angakok'ens Troldsang.

Resen drejede Hovedet om mod Terp, og

denne aabenlyse Udpegen virkede øjeblikke-

lig som en Appel paa Terp. Stokken svubbede

fra Stillingen som Feltstol op og blev et

Vaabeni hans knyttede Haand. Han udstødte en

kort Brysttone og gav sig meget hurtig til

at gaa ud over Molens Plankelag, gik med

Øjnene hæftede paa sine Støvlesnuder, Kæp-

pen klemt i Næven — og stod pludselig stille

foran Svømmeren, der intetanende havde stemt

sig op i Hænderne og nu med et rask Sæt

satte op paa Molen og stod med Haand-

fladerne paa Skuldrene for at slaa Søvandet

af, drivende vaad, med lidt Lattermildhed
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endnu i Øjenkrogene, — Han saa da Terp

staa ikke to Tommer fra sit Bryst. Hans

Mund gik op, han førte Haanden op til sin

Hals.

Terp førte et regelret Slag med højre Haand

midt mellem hans Øjne. Manden prellede

tilbage, begyndte at klynke, Ansigtet blødte

straks paa flere Steder, Munden stod stiv og

stupid, vidt aaben. Det var en Vild, der

første Gang mødte en Søfarer i Jakke, Bukser

og Støvler, han lagde Hænderne over sin

nøgne Krop, for at undgaa Slag, hvor han

ventede dem eller var særlig ømskindet.

Og Terp, der efter dette første Straffe-

slag ikke mere kunde styre sig, gik løs paa

ham. Hans Lemmer bevægedes af dybe og

hemmelige Kræfter, der pludselig udløstes.

Han slog paany tværs over Mandens Tænder,

en kort, vred Hoste kom fra ham, han holdt

Armen strakt i Slaget og smældede, først

med højre saa med venstre Haand, fladt,

knaldende Slag paa Mandens Øren og Kæber.

Han stødte Haandfladen op i Mandens Næse

og vaskede ham med hans eget Blod: „Ban-

dit! Dyr! Hund!" De to Mænd gyngede

mod hinanden. De samlede i deres Muskler

ligesom en Rhytme af Kredsen, der nu stod

tæt uden om dem, — jo, nu udløstes — paa

alles Vegne — gamle Fællesfornemmelser,

Modstand og Had og Ynk.

Da Terp omsider lod Armene hænge da-

skende mod sine Knæ med Blodstriber op

om Knoerne, gik Fortætningen ud af Kredsen

som et Suk. En efter en vendte Mændene
sig om og begyndte at hviske indbyrdes.

Men Terp rakte Armene i Vejret og for

frem mod Flokken.

„For Satan! Ingen Uordener her paa

Pladsen! Klar ved Taljerne der!", og da

lidt efter vagtsomt og hundsk Svaret kom:
„Klar er", skingrede hans Baadsmandspibe,

klemt mellem hans Tænder. „Lad gaa!

lidt livligt der for Satan!"

Kranen svingede Cementblokkens mægtige
Kubus udover Dybet, Lænkerne randt knagende

ud. Vægten lystrede Tyngden, og Jernkisten

trykkede sig en Grav ned i Vandplanet.

Resen stillede sig saaledes, at Terp maatte

passere ham paa Vejen ind i Land, Terp

prellede tilbage for hans Blik ; hans Mund

fortrak sig næsten grædefærdigt som et Barns,

han var ganske tavs, gav ingen Forklaringer

og indsaa sagtens ikke, at her var en Sag

at forklare; men han fasthæftede for et Se-

kund sit Blik ved Resens Ansigt, under-

søgende og mistænksomt, og med noget

svagt, som en Bøn om Medhold udtalt i

Blikket.

Resen havde følt noget kildrende lattermildt,

som han nu omsider genkendte som Væm-

melse. Han saa først ud paa Havets ideale

Synskreds i denne evige, yderst horisontale

Kant af Verden, og derefter op paa de

skorpede Klitter, hvis Vækst af tottet Mare-

halm tegnede den anden Kant af Situationens

Felt. Han begyndte at forstaa, at herude

paa denne smalle Stribe Sand mellem Hede

og Hav foregik vist allerede ikke helt moralske

eller endog normale Ting. —
Resen søgte i de følgende Dage at gøre

nærmere Bekendtskab med Folkene.

Han traf en vis mistroisk Høflighed hos

Folkene. De var vant til at omgaaes Over-

ordnede paa en underdanig familiær Maade,

denne halvt forsorne Kryben, som Folk,

der har levet meget i Fængsler og Straffe-

anstalter, erhverver overfor Inspektion og

Arrestbetjente. De rykkede en Plads op for

ham paa Barakbænken, som de tørte af

med Haandfladen og en fedtet Bemærkning

om den, der sidst havde siddet der. — Det

var en Tid, da Værket hvilede, fordi Sen-

sommerbygerne plaskede ind over Strand og

Klit, friske Kulinger, der førte et Slæb af

braadende Sø op over Molen og svøbte

Kranen i et forrygende Skumslør. — Der var

:

Koksmaten Cornelius, der hang paa Bænken

med sit Abeansigt nede over de knoglede

Knæ ; lyse Vilhelm, der var raa endnu af For-

stadsgydernes Luft, med den sidste Rest af
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Pigepomade endnu i de sorte Lokker. Han

havde endnu ganske hvide Hænder og de

andre sagde, at han aldrig tog fat, men blot

lod, som om han greb i et Skaft elier drev

en Vægtstang. Der var den isgraa og hel-

befarne Sjomand Stromstad, efter Sigende

frygtelig gammel, og Irlænderen Dick O'Fla-

naghan fra Fermanagh; altid paa Listesko

i Barakken gik han og hængte Uldstrømper

op paa Snore, skulende bagud med sit fregnede

Morderansigt; han talte med en lille rød Pibe-

stemme ganske sagte som over Fløjl.

Disse Mænd arbejdede, som de var vant

fra Tvangsanstalter og Tugthuse, velafrettet

og uden Protest, med Skovl og Skubkarre.

De mukkede aldrig, stod højst og mumlede

lidt, klumpvis. De gik Formændene under

Øjne og havde arrangeret sig om at holde

en Syndebuk, som altid blev skudt frem,

naar noget gik itu; en gammel døv og bister

Fyr, der bar en Nakkepisk og lignede en

aflægs Kaperkaptajn. De var enige om
ham: Gamle Martin! Den gamle Idiot!

Naturligvis var det ham, der slog Stopperen

for tidligt over, saa Taljen løb af Blokken.

Jomænd var det ham, det døve Dyr! Saa

puffede de ham her og der, men han var

ligeglad og venligst stokdøv, blot han havde

sin Skraa i god Behold oppe i Kæben.

Der var den anden Svensker, Gosta, hvis

tuberkuløse, tørre Hoste nu og da lød i de

øde Nætter herude, dumpt gøende som en

enlig Hund.

Resen følte, at han kom dem ikke nær-

mere end til deres forsorne Humør, deres

svedne Tone, tillært paa Arbejdspladser og i

Straffeanstalter. De sad altid tilbagetrukne

og duknakkede inde i det snævre Rum og

spyttede eller smaasang deres underlige Rund-

sange eller lod Brændevinsdunken gaa rundt.

Nu og da mødte hans Blik det Hvide af et

Par mistænksomt skelende Øjne. Og til

Tider tav de pludselig; den, der havde talt

sidst, gik i Staa; deres Ansigter lukkede sig,

og de sad stumme som skræmte Dyr i

sluttet Flok og lyttede; Resen saa deres

Øjne ganske metalgrønne inde i Halvmørket.

Paa Barakkens Tag trommede Regnen.

Den sivede som en sur Sved ud af Planke-

loftets Revner. Køjerne var allerede skim-

lede af Fugt. Af de sprængte Madrasser

myldrede i det sorte Korksmuld graapansrede

Bænkebidere og stinkende Ørentvister. Fra

Brød og Flæskesider, som Folkene stuvede

mellem de sure Køjeklæder, kom denne kon-

stante stive og mugne Os af Folkelukaf, denne

skumle og lumre Skibslugt som fra dybe

Rottekældre.

Og Folkene sad og lyttede til Regnen og

tav og skrabede med deres Strømpesokker

paa det sandede Gulv. Resen udholdt det

ikke længe mellem dem — : dem kom han nu

en Gang ikke nærmere, han rejste sig, gav

Haanden rundt og gik ud i de drivende

Byger.

Terp fraraadede ham da ogsaa ved en senere

Lejlighed at give sig nærmere af med Mand-

skabet: Herude i Fronten kunde man kun

faa Arbejdskraft af det værste Udskud. Og
det var da ogsaa tydeligt, at dette her var

Slavearbejde, og at den raaeste Gast var det

bedste Materiale, naar han vel at mærke

altid havde Tampen over Nakken. Da Terp

sagde dette, slog han med Egekæppen i

Sandet, saa det sprøjtede over hans Støvler

og han skævede mistænksomt efter Resens

Miner.

Senere bød han Resen ind i sit Rum,

hentede en frisk Whiskyflaske frem og der-

næst de seks og tredive fedtede Kort.

Resen nøjedes da med Terps Selskab og

holdt i nogle Maaneder uvedkommende Be-

tragtninger borte ved at dele Dagen i to

Perioder: Arbejde og Kortspil og intet ud-

over dette.

Arbejdet skred jævnt frem uden særlig

Modstand fra Havets Side. Ind i August

blev Kransporet forlænget, og en Morgen

kørte Titankranen ud over sit nye Funda-
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ment af Fodbanketblokke. Ti nye Meter

var erobret fra Havet og yderst i Fronten

stod Jætten af Staal, Arbejdets forreste

Mand skrævende over Molebygningens Hovede

med sine Jernstøvler plantede paa de op-

klodsede Blokke af Eg og Cement. Resen

stod og ledede Smeddene, der drev Kiler

ind under Kranvognens Hjul.

Ja! Kæmpen skulde staa herude trods

Braadsøerne, der brusede om hans Knæ,

med de titaniske Arme arbejdspligtige ud-

strakt, en Christoforos, der trofast gik ud i

Havet, bærende Kulturen paa sine stærke

Skuldre. En yderst villig Slave, følsom for

enhver Kommando! Resen havde selv den

Dag oppe i Kranhuset sluttet Strømmen fra

det elektriske Krattanlæg henne i Klitten,

der bevægede den vældige Maskine udover

Molen, han havde følt Kolossen som en

Kæmpeelefant bære ham paa sin Ryg fremad,

lystrende hver Bevægelse af Kontrolsving og

Stopper.

Paa saadanne Dage baade forstod og følte

man sin Sag stærkt og intenst, konstaterede

simpelthen et haandgribeligt Resultat: Saa

og saa mange Meter !
— Selv Folkene for-

stod det sagtens, da de omsider kom i

Land og saa Titankranens hushoje Korsform

ti Meter længere fra Land end Dagen forud.

De pustede synligt ud, den store Energi for-

svandt af deres Ansigter. De lod Armene

hænge, og tillod sig med god Samvittighed

at spytte i Vandet.

Men Terp var øjeblikkelig over dem. for

til en Begyndelse løs paa Resen, der havde

sat sig paa Arbejdsbroen for at tænke. — Ja,

Resen havde stillet sig i Staa for at tænke

og rigtig forstaa, at nu var saa store Længder

indvunden — ikke blot saa mange Arbejds-

dage bag dem; men tillige saa vidt et Re-

sultat — —
„Plager Satan dig, Resen? Ved du ikke,

hvad du har at gøre? Har du ikke lært

endnu, hvad hver Time herude i Havstille

betyder for Firmaet?" Han tav, saa sig sky

tilbage med de blodskudte Øjne. Havde

øjensynlig drukket. Resen betragtede ham

nysgerrigt og irriteret. Begyndte at forstaa.

Var det altsaa Sagen, at det herude ikke

gik an — at standse — for at tænke sig om !

Fire stormfulde Døgn og et alvorligt Uheld

(Exkavatoren blev tilstoppet af Grus) tvang

dem alligevel til at standse, idetmindste til

Skaden var udbedret af en Dykker, der kom

hid fra nærmeste Station seks Mil borte.

Resen, der bemærkede, at Terp gjorde Reg-

ning paa hans Selskab ved Whiskyflasken

og Koribordet ogsaa i disse Hviledage, søgte

at holde sig for sig selv, hovedsaglig for at

hævde sin Stilling. Han lod sig ikke uden

videre indordne under den stedlige Mekanisme,

havde Brug for sine Pavser for sit særlige

mere intime Liv. Han var begyndt at tage

sine gamle, private Ulykker frem til Betragt-

ning ; nu, da han ikke mere var i Gang,

lod det sig vel gøre i disse jævne Omgivelser

af Hav og halve Uvejr. Han undte sig Ro

og Raad til at fornemme Stemningerne i

Stedets Ensomhed og Vildhed og Kraft. En

dybt indefra begyndende Ængstelse, en \is

nervøs Irritation, som han iøvrigt genfandt

hos Terp, var vokset saa vidt, at det var

nødvendigt at søge den fordelt ud i Stem-

ninger.

Resen kom tilstede paa Stranden i det

Øjeblik, da Dykkeren kom op. Der stod en

Mand i Prammen med et Reb mellem Fin-

grene, agtpaagivende, som følte han en Puls.

Han nikkede nu bagud mod de to Mænd,

der drejede det pibende Pumpeværk.

Saa blev der en blank Ring i Vandet, og

som en sidste Boble viste sig en lille skallet

Plet af den pansrede Hovedskal. Dykkeren

skød sit vældige Jærnhovede op, majestætisk

som et Fabeldyr af Juratidens Sumpe. De

prismatiske Øjne gloede dumt mod Lyset,

Gummisnablen piskede Vandet bag ham,

medens Formanden tog den ind Bugt for

Bugt. Hele den blanke og delfinsorte Krop
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kom til Syne, Vandet blev flaaet som en Ham Prop af Kautschouk, kunde jo ikke undvære

fra hans Ryg. Han var færdig nu ! Han

satte sig paa Kanten af den forankrede Pram,

hans bare Hænder, der var mørkeblaa, blod-

svulmende, spændte af Kautschoukmanchet-

terne, slap Tømmerbilen, som han havde holdt

indtil nu. Han sad og rokkede i Toften

med Armene ud fra Siden. Pumpen gylpede

endnu. Slag efter Slag Luft ind i ham.

Saa kom to Mænd ned i Prammen og gik

løs paa ham, væltede ham bagover, skrævede

over hans Bryst og begyndte at skrue paa

Møttrikerne i hans Hovede med store Skrue-

nøgler.

Og pludselig klappede Vinduet for den

sorte Jernkuppel tilbage, og blegt og søvn-

løst kiggede det ud som en Kvistboer, der

stirrer efter Morgenen.

Dernæst blev han vendt. Jernhatten blev

drejet om i Nakken, rundt, rundt, Bly-

pansret blev hægtet af hans Ryg. De halede

i hans Saaler og med en Explosion smæk-

kede Gummihoserne ud over hans Fødder.

Saa skiltes Hovedet fra det graa Kyrads, og

dér sad i en Kobberring et lille hvidt, vis-

sent Gammelmandsansigt og lignede de blege

Halshvirvler, der ragede ud af Kroppens

vældige Plastrons.

I samme Nu sprang to slanke Blodstraaler

fra hans Næsebor, to røde Fontæner, der

faldt i hans Hænder som i en Kumme. Han

daanede tilbage i sin brune Ulddragt, endnu

snøret i sit snævre Mumiebind, han mimrede

med de blaanede Læber efter Luften. Øje-

æblene traadte frem som hvide Blaser — hans

Arme arbejdede. Pludselig sad han rolig.

Resen søgte senere Dykkeren, der sad i

Terps Gemak og sundede sig. Han tog

Plads ligeoverfor ham og betragtede denne

allerede ældede Mand, der sad der halvkvalt

af en altfor moderne Flip, som de store Guld-

ørenringe ringlede imod — en underlig civili-

seret Havmand, tottet af Næse og Øren,

men iøjnefaldende renvasket. Han bed i en
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Gummismagen — men sad for Resten og

klagede sig : Lungerne I En gammel For-

tætning. Siden i Fjor kom der Blod op hver

eneste Gang!

Resen betragtede ham bevæget. Denne

Mand, hvis Gærning laa i de forbudne

Dybder! En sær Lyst til at røre ved hans

Haand eller Knæ faldt ham ind, til at komme

ham nærmere — aa, var der ikke et Menneske

bag det Ansigt, han saa, en ny pansret

Hjelm at aabne ved et Vindu ind til Mandens

Sjæl?

Resen fandt da paa at fortælle om sine

egne Malører— blot — for nu endelig en Gang

at blive af med de Ting; han forcerede sig op

til Vrede over den Modgang, der dog ikke

mere ærgrede ham:

„Ligger i Proces med Havneudvalget i

Skarvik! Var min egen Mand. Drifts-

herre selv !
— fire Aar siden — kun tredive

Aar den Gang. 25000 røg for mig! Havne-

udvalget snød mig, opgav fejle Dybdefor-

hold. Og vi forbyggede os, forstaar De. Hver

Skilling af min Kapital tabte jeg paa Entre-

prisen. Og her maa jeg nu arbejde i anden

Mands Brød! I anden Mands Brød!"

Resen rejste sig, gestikulerede oprørt, og

Dykkeren nikkede; drak af sin stærke Kaffe

og nikkede. Han havde set for meget, til

at fremmede Menneskers Skæbne kunde be-

drøve ham.

Resen rykkede ganske nær ind paa ham,

saa ham op i det buskede Ansigt. Aa, om

dette Menneske vilde tale! Der maatte jo

ligge Dybhavserfaringer i disse Øjne, der

syntes saa sælsomt tillukte ved blege og

blanke Hinder. Hvad havde han ikke set

dernede — i Tangskovene og paa Havets

Stepper, hvor det underlige Fiskeliv stimede

forbi det lille Vindu i hans Kobberhat.

Havenes Bunde, der er slimede af Alger og

Fiskeæg — Revlerne og de evige Dyb —
under Magelhåesstrædet, hvor han var sunket

ned med Blysaalerne forrest, søgende efter de
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spanske Sølvskibe . Og senere, da Dyk-

kerdamperen bjærgede under Koralrev ved

Fiji: Alt det om de dybe Have, der er

dybere og dunklere, end man kan slutte sig

til fra Land.

Men Dykkeren tav. Han talte ikke. Hans

Øjne rugede stive og ensomme som en

Kabliaus ubevægede Øjne. Han talte ikke,

men rokkede blot samtykkende til, at Resen

talte, som en gammel Mand, der tier og er

taalmodig, fordi han har glemt sit Liv.

Denne Mand havde saaledes i et mange-

aarigt Livs Forløb fortsat det vanskeligste

af alt menneskeligt Arbejde — havde med

Blysaalerne forrest ladet sig sænke til de

dybeste af alle Arbejdspladser — og var

vendt tilbage uden at have oplevet, uden at

have forstaaet sit Livs Bedrifter, trælsk og sløvt

energisk, alene mærket af sit Liv ved Rynker

udvendig paa Panden og ved Svind i sine

Lunger. Havets Pionér? Aa ja: En rystende

gammel Mand, der havde glemt sit Liv!

Saa snart Dykkerarbejdet var fuldført, gav

Terp Formændene Ordre til at gaa i Gang

med ny Støbning og Udlægning af Funde-

ring. Han sagde, at Kransporet inden 10

Dage skulde være forlænget endnu et godt

Skub. Og skønt det faldt i med ret haard

Nordvestkuling, skulde Arbejdet, det bandte

han paa, fremmes. Mandskabet stod bar-

benede eller i Søstøvler ude mellem Ege-

plankerne, medens de stride Sug af Braadene

søgte at trække Fødderne fra dem. For-

manden Isaksen kom og gjorde Forestillinger,

hvorved Terp blev næsten lam af en Par-

oxysme. Hans Øjne vendte sig, han

fraadede i Skægget. Men han svarede om-

sider ret roligt med en Bemærkning om, at

Isaksen gærne for ham kunde pakke sit Tøj

og gaa Pokker i Vold.

Resen kom den Aften som sædvanlig ind

i Terps Barak, og Terp nikkede venligt over

Skuldren, idet han samtidig med Hælen kørte

en tom Whiskyflaske ind under sin Køje,

Han skænkede for Resen af en halvtom

Flaske, der stod paa Bordet, var forøvrigt

lidt sløret i Mælet, da han efter Sædvane

begyndte at diskutere de Skibe, der var

signaliserede i Dagens Løb. Han skubbede

den lange Kikkert op og i, nikkede og nik-

kede: Ja, „Sirius" var passeret og „Bertha

II af Libau" og en ubekendt Trælaster,

men Møllen bag Mesanmasten sagde, at

hun var norsk. Han blev ved at snakke,

hurtigt og tyktflydende. Og pludselig smæk-

kede han Tænderne sammen og langede op

paa Hylden efter Kortene.

Men Resen bøjede sig frem og sigtede

paa Terps Blik med sit; og da Terp rakte

Næven ud for at aabne for den elektriske

Lyspære, som forsynedes fra Anlæggets store

Kraftmaskine, lagde Resen udenvidere sir>

Haand oven paa hans. Terp stoppede med

et Gisp. Resen var nu bestemt paa at faa

noget at vide: Denne store og overlegne Kam-

merat var vist ingenlunde saa usvækket ind-

vendig ! Hans Blik lod sig endogsaa standse

og holde fast. Hvad kom der altsaa — efter-

haandcn — for en Sygdom ind i Fronten ?

Han tænkte befalende, at nu havde Terp at

svare for sit Vedkommende.

„Hvad skal egentlig denne Forceren af Ar-

bejdet til netop nu?" sagde Resen. „Vi har

jo foreløbig holdt Tempoet præcist nok! Vi

er stadigt paa Højde med Kontrakten. Vi

har beregnet Pavser til Stormdage; hvorfor

saa løbe Risiko ved at forcere Arbejdet trods

Stormdagene?"

Terp mumlede noget om uforudsete V'an-

skeligheder, og at det forstod han bedst,

Hans Øjne blev forskrækket staaende, fast-

holdte af Resens Bhk, og saa mærkede Resen,

at nu kom det frem, maskeret af en lille

Latter og forsinket af tre fire lydelige Slurke

Whisky.

„Ser du, Resen. Vi har jo vor Kontrakt

paa 3 Aar, Firmaet mener jeg — ."

Resen lo: „Firmaet, ja og vi er Firmaets
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Folk -^ og ikke Firmaets Aktionær; hvad

angaar saa Oversiddelsesmulkter og Con-

ventionalbøder os. Desuden bliver vi færdige

med Værket i god Tid. Eller mener du

ikke?"

• Terp sad og indstregede Bordkanten med

sin Pegefingernegl. „Hæ, ja", sagde han. „Ved

du det? Der kunde dog tænkes ."

Og han sagde hurtigt og sagligt: „Vi er nu

akkurat halvvejs. Og kan du huske det

gamle græske Bevis, vi lærte ude i Skolen:

Achilles og Skildpadden, ikke sandt? Vi

mangler altsaa en halv Mole. Godt ! Naar

vi har bygget Halvdelen af den, mangler vi

Halvdelen af den halve Mole, altsaa en

Fjerdedel. — Derefter naar vi Halvdelen af

Fjerdedelen og mangler altsaa Ottendedelen.

Senere vil vi mangle 16de Delen, 32te Delen

og videre igen det halve af den to og

tredivte Del. Altid vil vi mangle en Brøk-

del, altid en Rest, som er delelig med Hælvten.

Er du med ? Du kender Beviset !
— Teori,

ser du, — som gaar ud paa, at vi aldrig

vil naa helt ud, fordi vi altid kan tænke os

en Brøkdel. Godt? Hvad?" Han begyndte

at le, slæbende og med en vis Snedighed i

Blikket. „Jeg ved meget godt, hvad du vil

sige; at hele Teorien er Løgn, — So-Sofisteri,

at det kan du bevise med Differensrækken.

Gudbevares, det bøjer jeg mig for. Men

synes du ikke, det er vittigt fundet paa af

den, der har fundet paa det?"

„Jeg synes", sagde Resen, „at selv om det

er gal Logik, betyder det dog noget meget

reelt." Han tav, fordi han kom til at tænke

paa, at hvis en Mand begyndte at udmaale

sit Arbejde Meter efter Meter, stadig halverende

det tilbageværende, da var det Tegn paa, at

han var ved at gaa i Staa og altsaa virke-

lig vilde mangle visse afgørende Brøkdele i

at naa sit Maal.

„Selvfølgelig er det Passiar", sagde Terp,

skævede endnu en Gang efter Resens til-

lukkede Miner og drak ud.

Resen sagde: „Du er simpelthen træt af

at ligge herude!" og han tilføjede i Tankerne:

Og du drikker for rigeligt Whisky!

Store Gud! To og tyve Maaneder herude. Han

blev iskold. Ensomheden, Ødet, Naturens frygte-

lige Raahed, disse Menneskers Omgang — og

saa Arbejdet, dette overordentlig vanskelige Ar-

bejde !
— — Han saa det paa en Gang i

sin samlede Masse, dette vældige Pioner-

arbejde; han følte et Refleks af Terps Be-

kymring. Saa og saa mange Længder end-

nu ud gennem kompakt og fraadende Hav,

saa dybt ned, saa bredt ud! — — Molen,

som den var projekteret, var paa en Gang

samlet i hans Forestilling, han følte den paa-

lagt sig med hele sin samlede Vægt, han

kunde ikke mere fordele den ud over den

Tid, der var beregnet til den; den var et

Forlangende paa een Gang: Byg løs, byg

løs! Alt det skal dn udføre! Og selve den

beregnede to Aars Tid blev akut. Han følte

Vægten af to Trælleaar lagt paa sig under

et: Nelop nu hviler to frygtelige Aars

Kommen paa mig, de vil ganske vist blive

kortere og kortere for hver Dag der gaar, men

netop nu er det to Aars kompakt Masse af

Stræb og Slid, der hviler paa mig; — og gaar

en Dag, mangler de 364 — og videre vil

et Halvaar mangle -— og et Kvartaar !

Han rejste sig, kold af Skræk. Blæsten

pressede Ruderne dumpt ud og ind i deres

Riller. Det regnede vist. Herude i den

vandsvedende Kahyt skulde man altsaa bo,

Dag efter Nat, Nat efter Dag. Man skulde

se Terps Bjælkekinder og gule Kratskæg i

to Aar i Træk; se ham hules ud under de

indvendige Processer af Spiritus og af de

besværlige Ensomhedstanker, der svømmede

om nede paa Bunden af hans Sjæl.

Han iagttog Terp, der sad og blinkede med

de blodrøde Øjenlaag og gned Haandfladerne

mod hinanden og smaalo for at berolige

sig selv. Terp samlede lidt efter sammen

paa nogle Ord.

„Jo, jo", sagde han langsomt, „vi bliver

vel færdige. Den 25. Marts 1911 skal vi
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aflevere." Han stemte sig op i Hænderne og

huggede Næven i Bordet. „Og den 25. Marts

1911 afleverer vi, den Onde gale og for-

tære mig!"

Resen trak paa Skuldrene. „Nej", sagde

han. „Du har Ret, for du mener ikke, hvad

du nu siger. Du gaar uden Tvivl før eller

senere i Staa!" Han angrede lidt, at han

havde sagt det; thi Terp sank sammen, bleg,

og blev underlig lille i Ansigtstrækkene, lo

ganske vist som en, der foragter at svare;

men Resen indsaa, at han havde mærket sin

Mand. Han var paa en Gang øverst og

gyste for, hvad der kunde følge af denne

Omordning: Store Gud! at have Ansvar

for saa ynkelig og saa primitiv en to-

hundrede Punds Kæmpe!

Resen vandrede den Eftermiddag ud over

Stranden og fandt omsider sin vante Plads

paa en Klit, højt oppe paa Nørreklit. Havet

flød dvælende fra Horisonten ind til en

mælket, flov Brænding, den gik mod Stranden

og tilbage, pustende og sugende, rejste sig

til lange, sorte Knive foran den vaadslikkede

Sandstrimmel og brækkede om. Han sad

med Armene krydsede lagt paa sine Knæ og

tænkte.

Han tænkte, at selv klarede han sig i

Grunden bedre, end Terp klarede sig i Livet,

selv om han ikke var halv saa tyk, halvt

saa stærk og i det Hele af ringere kropslig

Kvalitet.

Det var ingenlunde den upaaklagelige Fysik,

der var afgørende herude i Fronten, saaledes

som Hygiejnegymnaster og Sportsmænd paa-

stod. Terp var aabenbart ikke i Færd med

at gaa i Staa, fordi han drak Whisky, han

drak tværtimod Whisky, fordi han var ved

at gaa i Staa, og Grunden til, at han gik i

Staa, var simpelthen de altfor store Mod-

stande, der herude mødte hans altfor primi-

tive Karakter.

Og han følte, hvorledes han selv, trods

sine idelige Uheld og Forlis, stadig havde

rejst sig, smidigt og følsomt vendt sig ind

i nye Stillinger, — netop havde forstaaet

at skaane og bevare sig — sjæleligt — ved,

at han havde haft Raad til at lade de Arbejder,

han havde for, midlertidigt gaa under, for selv

at komme over. Det var Balancens fri og

fine Kunst, der kun er givet de yderst sam-

mensatte Karakterer, som altid formaar at

skifte Ligevægten om og fordele Tyngden

efter forandrede Betingelser.

En kroptung og muskelbesværet Type som

Terp mødte op med hele sit ubevægelige

Gros, altid fremadrettet mod det Maal, der

var dikteret ham og var uløselig bundet til

sit Arbejdes Fremme. Han havde efter den

Kommando, Firmaet havde indgivet ham,

aldeles som en Suggestion, ubetinget knyttet

sin Skæbne til dette Moleanlæg, der iøvrigt

aldeles ikke vedkom ham, og hvis videre

Formaal og Opgaver aldeles intet betød

for ham og ikke en Gang var til i hans

Forestillingskreds. For ham hed det blot :

at gaa paa: Videre, videre! Og nu var

aabenbart Arbejdet, dette enlige isolerede

Fænomen — en saa og saa mange Meters

Mole — blevet en Tvangstanke hos ham, som

han monomant forfulgte. Og da han ikke

kunde taale de Pavser og Ophold, som

Stormvejr og andre Hindringer ganske nød-

vendigt paatvang Arbejdet og derigennem

den regelmæssige Udladning af hans Energi,

slog Energien tilbage i ham og huserede i

hans Nervesystem. Det var ingenlunde sim-

pelthen Utaalmodighed. Det var Frygten for

at gaa i Staa! Og selve dette — at han

var angst for at standse, ikke havde Raad

til at tøve — viste klart, at hans Kræfter

var ved at gaa fra ham, at han idelig

maatte reagere mod Spildet og Tabet ved at

forcere, gaa paa, fremfor alt ikke standse

en Dag — ikke en Time, trods Paalands-

vind og Nordveststorme ! Kun derved lyk-

kedes det ham at skyde Tvivl og Frygt op

i Overfladen som en næsten spøgefuld og

uskadelig Krusning, der endog lod sig ud-

trykke ved et yderst spidsfindigt Skolebevis
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om, at et Arbejde teoretisk set umuligt lader

sig fuldføre, — og som han efter Ønske

kunde modbevise ved Differensrækker.

Aa, det var denne Udsugen af Hav og

Luft og Ensomhed! Det altfor uhyre Rum

uden om : at Verden ikke havde Rammer,

men at ens Sjæl laa uden Indfatning, uden

Leje, og skyllede mod altfor evige Horisonter,

—

alene fastholdt af denne stumpe Stang af

Cement og Granit, som dernede dybt for

hans Blik stod boret ind i Havet, Molen,

hvortil de var lænkede som Trælle ligesom

Titankranen, han saa dernede, den uhyre

Staalmand, der bar Firmaets Navn med hvide

Kæmpebogstaver, — et mægtigt sort Skilt —
naglet til sin Pande.

Saaledes var Livets Lod I Evige Arbejds-

længder, evige Tidsmaal, der skulde gennem-

løbes stadig i Trældom af fremmede Interesser.

I Dag er saavidt naaet, i Morgen en ny

Dag forløben, og nye Længder endnu til-

bage. Og naar den Bygning er saavidt,

skal du flyttes over til en ny, og forfra

Længde efter Længde. En Ting gjaldt det

om, den Ting alene, at man bestandig holdt

sit Sind flydende som det rappe Kviksølv,

bestandig levende og i Stand til at indtage

Ligevægt i en ny Situation.

En Mand, der var fast og fortættet Masse

— som Terp — slog sig itu, naar han da

ikke — overfor en jævnbyrdig Modstand—
gik i Staa.

Der var seks Mil til nærmeste Kyststation.

Deres eneste Tilførsel var den ugentlige

Transport af Cement og Granit, der paa

mægtige Blokvogne kom hid over de frygte-

lige Veje gennem Hede og Klit. Samtidig

kom Ugens Proviant, det ensformige Flæsk

og Konserves og Spiritus. Men forøvrigt

sørgede Vejret for Afbrydelsen.

Bygerne oplraadte med ganske uberegne-

lig Pludselighed. I Løbet af et Øjeblik

kunde Himlen blive fyldt af kugleformede

Skyer, der trak kraftige Skybrud efter sig

ind over Land, og Havet var i et Nu løst

op i kogende og brølende Skumbølger, der

vældede ind over Molen, en Mur af Vand,

der passerede den i hele sin Længde og om-

sider brødes med Tværhøfderne i Land.

Terp lod ikke Mandskabet hvile. Han var

i begge Dagvagter paa Stranden, brutalt og

voldsomt hævdende Mandstugt. Ebbede Bygerne

blot det ringeste, blev Mandskab sendt frem.

Titankranen, der var kørt lidt tilbage i sine

Sporskinner, stod stadig parat til at føres

frem. Han befalede, at Kraftmaskinen oppe

i Klitten altid skulde holdes under Damp,

han tog nu selv Nætterne til Hjælp. Og

under Skæret af fire Buelamper udlagde Kranen

i Oktobernætterne, naar Havet stilnede, nye

Jernkister og nye Blokke af støbt Cement.

Over Mandskabet var kommen en ejen-

dommelig ilter Hast, et forceret Tempo, der

dog ingenlunde virkede beroligende paa Resen.

Han tænkte, at saaledes arbejdedes der kun,

naar man ser Maalet nær og ikke, naar man

vitterligt endnu mangler Aars Arbejdstid i

at være ved Maalet. Folkene saa sagtens

allerede et Ophør, der ikke var ensbetydende

med, at Maalet var naaet. De vendte Bunden

i Vejret paa deres Beholdning af Energi for

at blive den kvit.

Terp gik omkring mellem dem med Ege-

kæppen knuget i Næven. Nu undte han sig

ikke mere Søvn, og Whiskyen hældte han

om paa Feltflasker, som han bar i Lommen-

Han stod ude paa Høfden, belyst af de store

Buelampers lilla Fosforskær, med Skumsprøjt

piskende op omkring de posede Kinder og

altid let gabende mod Blæsten, hæs og stak-

aandet i sine Kommandosignaler.

Og Vejret mishandlede dem alle haardere

for hver Dag, sved Huden af deres Hænder,

bed salte Saar i deres Kinder. Det rejste

uigennemtrængelige Mure af fortættet Luft,

hvor de vilde frem; ned ad Kranens Jern-

falser randt evige, skumboblende Kilder. Fra

Kranarmene hang Skæg af grønslimet Hav-

tang, det knasede rustent i alle Tapper og

Tanddrev af Skaldyr.
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Og en Morgen stod der foran Kranen fra

Himmel til Hav en hvirvlende Væg af Si<um

og Braad, en Orkan af fraadende Saltvand,

der rykkede frem og som et larmende Høj-

vande naaede i Kant med Høfdernes Højde.

De stod i Land og saa Titankranens øverste

Jernhus som en mørk gitret Gynge rejse sig

over det hvide Braad, afskaaret fra Hoved-

styrken indtil videre.

Resen iagttog nøjagtig Terp, men mærkede

foreløbig ikke foruroligende Tegn. Terp gav

hurtige og præcise Ordrer. Funderingsarbejdet

ude ved Molehovedet maatte selvfølgelig

hvile, men der var nok at gøre paa Støbe-

pladsen; og Klokken to ventedes en meget

stor Transport af Granit. Terp kom i tele-

fonisk Forbindelse med Stationen. Ja. Trans-

porten var undervejs. Alt vel!

Resen, der ved 12-Tiden inspicerede Mand-

skabet, bemærkede imidlertid en vis uvant

Tone, Hvisken Mand og Mand imellem,

og et yderligt forceret Tempo, et overilet

Humør som foran en Festlighed eller en

usædvanlig ond Aften. Navnlig loftede en

Gang Svenskeren Gosta sit buskede Hovede

med et Ryk som en Tyr, og hans Skuldre

slog mod Udgravningens Banketbrædder, saa

Grus i en Kaskade slog ud over de fire

Mænd, der krumbøjede æltede i Vand og

Sand med deres Skovle; og der kom en

forbandende Brummen og en døende Stønnen

ud fra Rækken; den var ikke velgørende at

høre. Han saa et Par blaa Øjne drejet over

en uldklædt Skulder, sælsomt vedhængende,

med syge, matte Smil i Krogene. Og — tju! —
faldt Skovlslagene som explosive Udladninger

ned i den klaskende vaade Cement.

Ogsaa Terp forekom den Dag Resen sær-

lig vedhængende. Hans Blik var underlig

klæbende, men flygtede forvirret, naar Resen

besvarede det; han sagde ikke meget, medens

de sad og spiste inde i Terps Kahyt. Han

foreslog ikke mere Kortspil og beholdt Whisky-

flasken skjult et eller andet Sted for sig selv.

Han trakterede nu kun med sin spritfor-

pestede Aande. Og Resen saa, at Kraften

nu langsomt, men eftertrykkeligt bælgede ud

af ham, og at han ikke vidste Raad. Der

var kommen et sygt Sted paa denne svære

Krop, som han nu sad og kradsede paa,

undrende sig over, hvad der kom ud, som en

Udtrædning gennem en Brok af de Indvolde,

man normalt blot lader fungere og ellers

ikke tænker paa er til. Men nu kom de

frem, og han sad og kradsede med Fingren

og grundede over, hvad det dog kunde være.

Han saa en eneste Gang paa Resen med

udtrykkelig og ynkelig Bøn i sit Blik, men

Resen trak sig tilbage opfyldt af Lede og

Uhygge. Han havde heller ikke Raad til at

hjælpe, var selv meget ilde stedt herude i

denne frygtelige Egn foran det djævelske

Arbejde i Strid med alle Helvedes Elementer og

for en Sag, der endog var ved at blive ham usige-

lig ligegyldig. Men nu var der en anden Ting

:

at han omsider var bleven Herre over denne

solide Kammerat, hvis massive Kolighed al-

tid helt tilbage fra Skoleaarene havde for-

uroliget og irriteret ham. Endelig var han

over ham, øverst, skulde nok klare sig selv,

og for Resten ikke ydmyge den anden mere

i hans egne Øjne ved at komme ham til

Hjælp. Desuden forudsatte han, at der mel-

lem to saa uens Naturer savnes Meddelelses-

midler. Store Gud! Hvilket Sprog skulde

han da tale for at bøde paa en Elendighed,

der var — , der var navnløs.

Terp tørrede sig om Munden med Haand-

bagen og rejste sig brat. De gik sammen

tavse ud paa Pladsen. Og Resen forstod,

at Katastrofen nu maatte begynde.

Alt var foreløbig i Orden. Det regnede

stærkt. Søen larmede stadig uroligt ude

over Mole-Anlæget, hvor Arbejdet jo hvi-

lede. Resen, der havde Frivagt, gik et

Stykke op over Klitterne for at spejde efter

den vigtige Transport, som de ventede.

Hen paa Eftermiddagen fik han den i

Sigte.

Den store Blokvogn saa han komme som et
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langsomt og tungt Tros vaklende ad Hedevejene

tid mod Klitten, førende sin Last af til-

hugne Granitblokke, et taarnhøjt og frygte-

ligt Læs. De seks svære Kanonheste vadede

Skridt for Skridt frem i det fede Sand;

Kusken gik ved Siden af Stanghesten og

snærtede paa langs op ad Flanken.

Ved Syvtiden traadte de forreste Heste op

paa den raa Vej af halvraadne Rundholter,

der førte over Klitten, og samtidig slingrede

Vognen stærkt over og sank, stod til Hjul-

navet kilet fast i det sejge Ler af Aabredden,

der her søgte Vej til Havet. Resen hid-

kaldte øjeblikkelig hele Arbejdsstyrken med

Haandspager og Stænger.

Terp kom lidt efter tilstede.

Regnen plaskede ned over Mændenes knor-

tede Rygge. De havde krænget Jerseyerne

af sig, og der stod en sur Damp op fra

deres blanke Skind. Hohoj ! De stønnede i

Takt og lagde Skuldrene mod den raa Gra-

nit; Sandet sprøjtede op mellem deres Tæer,

Hestenes Hove gravede og gravede dybere

ned i Sandet under Rundholterne. Kom!

Kom! Og saa! Hiv op for Satan!

Resen havde Vægten af de sværttømrede,

tromleformede Hjul fast ind mellem sine

Skulderblade. Kom! Kom! Han rasede i

Tavshed over at være inde i Laget af disse

svedstinkende Kroppe, disse Knipper af

Muskler og Kød, der fjedrede i Knæ og

Ryg og bare kunde sige: Ohoj ! med deres

Lunger. Lige ved hans Lænd var en Mand

lænet mod Blokvognen med vidtskilte Ben,

og et stort, blegt Ansigt vendte sig om imod

hans.

Han nikkede: Terp! Med i Trækket, med

i Sjagget af dem , der skubbede herude for

at komme blot en lille Tomme frem! Der

stod de Hundrede Tons Granit plantet i

Sand og skulde blot over Klitten, over

Stranden, ud, hvor Kraften tog den med

Tænger og ringlende Kæder, den lydige

Titan, Trællen med det drejende Firmanavn

i hvid Kæmpeskrift paa sit Pandebaand.

Ohoj ! Ohoj ! Blot nogle Hundrede Tons

Granit! Og pludselig slap han sit Tag.

Ogsaa Terp traadte tilbage, stod med

daskende Arme og saa ud af de opspilede

Øjne paa denne dumpe og døde Pyramide,

som ikke lod sig bevæge af Plads. Hans

Mund gik op, hans Bryst faldt ind. Ha!

Han aandede ud som et Slags Paaskud til

at holde op at skubbe. Og som ved et

Signal traadte Mændene tilbage op langs

Vejkanten , lidt sky , vekslede halve Blikke

indbyrdes; en og anden betragtede ligesom

forundret sine Haandflader. Straks efter be-

gyndte en af dem at gaa op mod Barakken,

satte pludselig i Løb. De øvrige fulgte —
noget tovende — uden at se sig om. De

blev meget hurtig skjult af Klitten.

Kusken saa ikke efter Terp, bøjede sig

duknakket, men determineret og slap Skag-

lerne løs, gik saa med hele Seksspandet

under Kontrol af Pisken, ikke ned til Stran-

den, men tilbage ad Landevejen. Og der

var altsaa fire Mil for ham at gaa over

Heden nu mod Nat.

Resen gik hen til Terp og saa paa ham:

Nu var det altsaa sket! Terp stod og bed

Læberne ind i Munden, der trak underlige

Grimaser ind under hans Øjne, en dyb og

stønnende Brummen kom fra ham.

Resen tog hans Arm, ledte ham mod-

standsløst ud over Klitten. Endnu en Gang

synede han Transporten. Han konstaterede,

at Hjulene ikke stak synderlig dybt , at

Standsningen ingenlunde var ufremkommelig.

Men — ? En anden Sag altsaa — ikke

disse vanskelige Veje, disse sandslørede Un-

derlag og dyndede Hjulspor — en anden

dybere og bitrere Modstand — —
Her var Klitternes forbidte Vildnis, derude

styrtede Havet i Fraade op over Molen;

Himlen drev sine Skybrud hen over dem.

Men ikke det alene — ikke det alene —
havde drevet Mændene bort fra Arbejdet med

denne strandede Kolos, der ved en Times haard

Energi vel lod sig bringe flot. Altsaa
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Han maatte støtte Terp hele Vejen til

Barakken, førte ham ind og nødte ham til

at sætte sig i sin Køje. Manden var fuld-

kommen slap og saa paa ham med et Blik

af tavs Forrykthed. Da Resen spurgte, om

han trængte til nogen Ting, rystede han

dog paa Hovedet. Resen søgte da sin Ba-

rak,- tændte Lys og sad modstandsløs mod

sine drivende Tanker, indtil Regnens Trom-

men paa Planketaget bedøvede ham.

Ved at det var hørt op at regne, vaag-

nede Resen i sin Barak, fo'r straks op og

stod rystende af Kulde og Fugt midt paa

sit Gulv og begyndte at lytte.

Han hørte efter nogen Tid Brændingen,

en jævnt ulmende Brølen, der skønt den

kun lod sig opfatte, naar man søgte Lyden

ud af Rummet, dog utvivlsomt var usvækket

i Kraft. Nu huskede han omsider; Søvnen

faldt af ham, og han begyndte lysvaagen at

arbejde med Sagerne.

Han tænkte, at Terp havde vistnok nu

en særdeles ond Nat; og pludselig tog en

bitter Medlidenhed ham pinende om Hjertet.

Han tænkte: Det er Synd, at jeg har ladet

ham være alene i Nat
;

jeg husker hans

Blik, da vi skiltes, hvor det hang efter

mig, — da jeg alligevel gik. Aa, han har

visselig været dybere bedrøvet end jeg, har

alligevel gaaet og lidt i Stilhed med sin

stakkels svage Sjæl, saadan som ikke jeg

har lidt paa egne Vegne. Han var for

fattig i Aanden til at tænke paa, at jeg

led; og skulde jeg ikke have Raad til at

udtrykke ham, at jeg virkelig har saa ondt

af ham og føler venligt for ham, da jeg

nu alligevel har ondt af ham og Venskab

for ham.

Han bestemte sig efter videre Overvejelse

til at se ind til Terp og muligt tage sig

lidt af ham. Han gik derfor ud over

Stranden.

Det var holdt op at regne; men der stod

en kold vaad Blæst stik imod ham. Sandet

øg i hans Øren. Folkenes Barak var tæt

tillukket uden Lys. Oppe i Hulvejen saa

han som Silhuet mod Klinten den strandede

Granittransport, en vældig Barriere, stop-

pende for videre Tilførsel.

Og en pludselig Skræk overfaldt ham.

Det var altsaa — det var altsaa begyndt

at gaa i Staa! Pionererne herude i Fronten

foran Havet forlod deres Stillinger I De raa

Elementer vilde herefter faa frit Spil. Kultur-

kampen var opgivet paa disse Kanter. Sand-

flugt og Storm og Hav kunde frit tage Stil-

lingerne herude. Det var som en Begyndelse

til, at alt menneskeligt Arbejde en Gang skal gaa

i Staa, være forgæves og alene have betegnet

en kortvarig Krigsperiode mod de ukuelige

Stormagter af den elementære Natur.

Og han følte sig herunder som et Svar

paa et Hjælpraab, der kom til ham derinde

fra de dyrkede Egne bag Fronten, og som

nu laa aabne og ubeskyttede; han følte en

Spænding af desperat Energi, medens han

kæmpede sig frem over Klitten til Terps

Barak.

At Terp ikke var i sin Barak, bekræftede

hans Uro. Han raabte hans Navn, gik ud

over Stranden og spejdede.

Det var forholdsvis lyst. Himmel og Hav

lyste af livide Morildsfænomener. Der var

Stjerner sprængt ud over hele Himlen. Stjerne-

skudregnen gik ud over Jorden nu i Ok-

tober, Leonidernel Oktobers blege Leonider,

de tusinde Løvedotre!

Ude paa Sandet laa en stor Presenning.

Da han vendte den med Foden, fik den Luft

og dansede som en Ballon hen over det

faste Sandgulv. Den udrakte rebtynde Arme

til Siden og daanede endelig svimmel op ad

Barakken. Resen løb videre langs Strand-

kanten, indtil han kunde se Molen.

Havet havde trukket sig noget tilbage og

han saa, hvor Kranens uhyre Taarn rejste

sig, den evig tilbagevendende hvide Braadsø,

der minutvis borttog Hælvten af den sorte

Silhuet. Og pludselig forstod han, hvor

Terp var.
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I dette samme Nu havde han set Kranen

bevæge sig. Den mægtige Tværarm havde

drejet sig ganske faa Grader, og — almæg-

tige Gud! — Kranen flyttede sig, lang-

somt og brummende kørte den i sit Skinne-

spor — udefter — vandrede ud over Mo-

len paa sine brede Jernhjul. —
Resen raabte op. Han forstod : Terp sad

derude højt i Kranhuset med Haanden om

Kontrolleren, der sluttede Stærkstrømmen oppe

fra den Nat og Dag arbejdende Kraftmaskine

i Land.

Ja, nu flyttede han Fronten frem mod

Modstanden , han agtede at tage de sidste

Længder, der skilte ham fra Maalet, som

var projekteret og angivet ham endnu Hun-

dreder af Meter ude i Havet. Nu flyttede

han Skellet frem, red frem paa Ryggen af

sin gigantiske Krigsmaskine for at brolægge

Havet med Tusindpunds Granitkvadrer. Al

hans Restkraft eksploderede nu i ham, hans

Mod var i Øjeblikket enormt. Han vilde

frem, videre, videre! Ingen Illusioner, ingen

Realiteter hindrede mere. Alt syntes ham

forrykket, og alt var følgelig muligt. Ha!

Her kørte han sin Goliat-Kran frem paa

Trods af Tyngdekraften

!

Resen betænkte sig et Sekund og hand-

lede dernæst planmæssigt og hurtigt. At

naa op til Kraftmaskinen oppe i Klitten og

afbryde den elektriske Stærkstrøm var umu-

ligt. Thi dér vandrede Jernmaskinen, denne

uhyre Værdi , der var som selve Arbejdet

herude, uforstyrret frem over Molen, og om

ganske kort Tid , naar Molens Længde var

naaet og der ikke mere var Sporskinner

eller Fundament, men alene Illusioner som

Støtteflader mod et tordnende dybt Fald ud

i det fraadende Hav, saa vilde Manden der-

oppe alligevel blive ved at ville fortsætte

med at tænke sig frem til Maalet — og

da! . . . Han forestillede sig dette vældige

Jerntaarn hælde, svinge om sit Fodpunkt og

brage, styrte med himmelhøjt Skraal og

Skum kastet opad ved sit Fald. Arbejdets

Kolos fældet, knust i sit titaniske Forsøg

paa at sætte ud over det lovfaste Rum og

over den lovfæstede Tidsberegning — til

Maalet

!

Resen løb til, han kom om paa læ Side

af Molen og klatrede ud langs Kransporet.

Af og til naaede et Sug eller Kast af Bræn-

ding op i Højde med hans Plads, et Brus

af Vand gik over ham, hidsige Braadsøer

slog ham over Haserne eller søgte at lægge

Angel for hans Fodtrin. Han arbejdede sig

hastigt og forsigtigt fremad, tungt og smerte-

fuldt aandende, saa opfyldt af det, han

havde for, at han ikke mærkede de Saar,

Jernet slog hans Knoer og Knæ, naar Bøl-

gen i et Nakkedrag slog ham ned. Han

holdt blot fast, sugede sig fast som en Sø-

stjerne paa et Bolværk og hagede sig frem.

En Gang var han halvt druknet under en

langvarig Vandmasse, der passerede ham, en

Gang endnu gled han ud og sank i en

Sprække mellem to Blokke, men han op-

naaede dog straks efter at mærke en lodret

Jernbjælke ramme sin Pande; og dér var

Kranens hushøje Skeletbygning foran ham,

ganske langsomt vigende, udad mod Mole-

hovedet.

Han slog Hænderne om Jernleiterens Ge-

lænder. Nu svøbte en Kaskade af Vand

hele Kranen i en Skumbyge, men han var

da halvvejs og et Øjeblik efter ude over de

værste Slag. I et hurtigt Vrid kom han

gennem Mandehullet op i Kranhuset.

Terp var ganske rigtig derinde. Han red

over den lave Bænk, og hans Hænder var

knyttede om Styrerattet. Der lyste en ding-

lende Glødelampe og viste Terps vidtopspi-

lede, forrykte Øjne, den vældige tandgrinende

Mund, det kogte, blankrøde Ansigt. Han

var kun iført Benklæder, og hans svedglatte,

svampede Overkrop frembød ikke Holdepunk-

ter for Resen, da han sprang paa ham.

Resen fik ham dog senere fat i Struben, hvor

det grumsede Skæg mødte hans Greb.

De kæmpede i nogen Tid i Tavshed, ind-
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til det faldt Resen ind, at Gulvet under

hans Knæ endnu bølgede, at Kranen endnu

var paa Vej, vandrende paa sine gigantiske

Jernstøvler ud mod Kanten af Molen, maa-

ske var ikke en Meter fra Afgrunden og

Faldet. I et smidigt Sidekast afbrød han

•derfor Brydetaget og huggede Albuen bag-

ud mod Stopperen paa den elektriske For-

delingstavle. Et metalklart Stød i Gulvet

viste, at Maskinen lystrede og stod. Rum-

met blev i et Nu fyldt af indstyrtende skum-

pisket Vand, der straks efter i et kraftigt

"Sug styrtede ud.

I det samme fik Resen Terp over sin

Ryg. Terp brølede af Raseri, han forestil-

lede sig utvivlsomt, at en Mand, underordnet

ham, havde vovet at krydse hans Opgave,

at afbryde ham midt i Udførelsen af dette

nødvendige og storartede Foretagende. Han
begyndte at slaa Resen, han borede sine

Knæ ind i hans Ribben. Hans spiritus-

stinkende Stemme skraalede Resen ind i Sy-

net: Eder og Skældsord. Han stangede

med Panden Resen ind i Bughulen; de laa

og kæmpede i en halv Fod Vand. Resen

kunde ikke faa Tag i den glatte, fede Krop,

han følte sig trykket med Ryggen over en

skarptandet Maskindel. Barmhjertige Himmel

!

Nu var det forbi! Hvor han beundrede Terps

Mod, at han alligevel turde, at han vovede

at trodse sin Vej frem gennem Luft og Hav
uden Respekt for Tyngdekraft eller nogen
gældende Lov. Nu var det forbi — —

Men idet Terp slap venstre Haand ud af

Resens blødende Mundvig for at slaa Igang-

sætterdrevet an, blev Rummet paany fyldt

med en Masse Vand , der malede og rum-

lede rundt og vendte op og ned paa alting

inde i Kranhuset.

Resen trak Vejret og spyttede Vand ud.

Han laa paa Knæ henne ved Kranhusets

lave Gitter, Terp havde han under sig og
det halve af Terps Overkrop laa ud over

Rækværket som en Vægtstang, holdt fast af

Resens Knæ. Han holdt ham der i nogen
Tid. Han kunde nu se det malende Hav
en Snes Fod lodret nede. De var altsaa stillede

paa Randen af Faldet. Meget vel! De næste to

Tommer fremefter udover Gitterets Kant blev

altsaa netop de to Tommer, der burde udelades.

Havet buldrede dernede. Han holdt endnu

foreløbig Terp oppe, fordi han troede, han

var afmægtig.

Men da Terp pludselig rejste Overkroppen,

svingende over Gelænderet som Akse, med
tydelig Hensigt at støde Resen Næven i

Synet, fandt Resen ham utaknemlig og slap

ham. Det var desuden nødvendigt, dels

fordi Terp var tung at holde, dels fordi han

var uberegielig, om han fik Pardon.

Resen saa ikke ned efter Terp, konsta-

terede blot , at han var væk fra Platlormen

og tog derefter selv Plads i Kranhusets

tørreste Krog. Naar \'^andmasserne vældede

ind, holdt han Hatten for sit Ansigt for at

faa Luft. Men omsider besvimede han al-

ligevel eller gik i det mindste tilbage til

lavere Bevidsthedsgrad.

Mesteren Isaksen fandt ham næste Dag,

efter at Folkene med overordentlig Energi

havde søgt deres Chefer. Da de saa Kra-

nen staa yderst ude med Forhjulene udenfor

Kransporet, blot støttet paa de løst placerede

Granitsten, hk de Formodninger, og Isaksen

gik med stor Livsfare ud og slog et Reb

om Resen. De fandt paa at sætte Kranens

Bloktrosse fast i ham og lod Kranarmen

svinge tilbage over Molen. De fik ham saa-

ledes levende i Land. —
Terp kom tilbage 8 Dage senere, da Re-

sen havde overtaget Konduktørposten og

havde faaet tildelt en Assistent ganske grøn

fra Eksamensbordet.

De sa^ en Morgen ved klart stille \'ejr

Terp paa Stranden med Bugen slæbt et

Stykke op over Sandet og endnu med Skvulp af

Sø over de fløjelsagtig muldne og sprængte

Støvler. Hans Arme var til Albuen borede ned i

Sandet. Han klamrede sig til det faste Land

;

han laa med Ansigtet paaskraa og holdt

en saftig Visk Søgræs mellem Tænderne,

der ikke generedes af Tandkød og Læber.

Saaledes laa han og skævede med sit dynd-

fyldte sorte Syn ud efter den stumpede

Mole. Nu var han altsaa kommen tilbage

derude fra I Han havde passeret de manglende

Meter og havde slaaet Neglene i Maalet der-

nede paa Havets Bund. Nu var han tilfreds.

Resen, der var tilkaldt af dem, der fandt

ham, blev staaende i tilbørhg Afstand og

raabte, at de skulde skaffe en Presenning.

Men lidt hurtigt!

SHgggg®-^
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Fra Jordskælvet i Sydfrankrig. Byen Rognes efter Ødelæggelsen.

HVAD VED VI OM JORDEN UNDER OS?
Af Professor i Geofysik ved Universitetet i Gøttingen E. Wiechert.

Alter har jorden rystet i sin Grundvold, atter har Telegrafen bragt os Bud om, at Død
Of; Ødelæggelse har hærget en far saa idyllisk Plet.

Med Messinahatastrofan endnu i frisk Minde samler en Begivenhed som den i Sydfrank-

rig for et Øjeblik Interessen for de vældige 'Naturkræfter, der er den direkte Aarsag til

Jordskælvene, og ganske naturlig stiller man Fidenskabeti det Spørgsmaal : >Hvad ved vi om
Jorden under os?« Om dette Spørgsmaal har den bekendte tyske Geolog, Professor IViechert

i Gottingen udtalt sig paa følgende Maade:

DET, som denne Artikel skulde paavise,

er de Resultater, hvortil Videnskaben

paa sit nuværende Trin er kommen med

Hensyn til Beskaffenheden af Jordens Indre,

og i store Træk de Veje, ad hvilke man har

søgt frem.

Simplest vilde det være, kunde man maa-

ske synes, hvis Forskeren selv forsøgte at

trænge ind i det Indre af Jorden paa lig-

nende Maade som Bjærgmanden ; men man

vil ret hurtig opgive denne Tanke, naar man

gør sig klart, hvilke Midler der her er til

Raadighed, og hvor langt man hidtil er

naaet med dem. Den største Dybde, man

er trængt ned til i Gruberne, er omtrent 1

km., og det dybeste Borehul er henimod 3

km. ; men Jordens Midtpunkt ligger 6370 km.

under os. Tænker vi os en Kugle med et

Tværsnit paa 13 m. forestillende Jordkuglen,

saa vilde et saadant Borehul være som et

Naalestik paa 3 mm. s Dybde! Og dog er

det Arbejde, der kræves for at frembringe

et saadant, overordentlig vanskeligt, og Be-

sværlighederne vokser i tiltagende Grad for

hver Meter, der trænges frem.

Vil vi vide noget om Jordens Indre, er vi alt-

saa, naar lige undtages det allerøverste Lag, hen-

vist til, hvad Videnskaben derom kan udforske.
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til det faldt Resen ind, at Gulvet under

hans Knæ endnu bølgede, at Kranen endnu

var paa Vej, vandrende paa sine gigantiske

Jernstøvler ud mod Kanten af Molen, maa-

ske var ikke en Meter fra Afgrunden og

Faldet. I et smidigt Sidekast afbrød han

•derfor Brydetaget og huggede Albuen bag-

ud mod Stopperen paa den elektriske For-

•delingstavle. Et metalklart Stød i Gulvet

viste, at Maskinen lystrede og stod. Rum-
met blev i et Nu fyldt af indstyrtende skum-

pisket Vand, der straks efter i et kraftigt

Sug styrtede ud.

I det samme fik Resen Terp over sin

Ryg. Terp brølede af Raseri, han forestil-

lede sig utvivlsomt, at en Mand, underordnet

ham, havde vovet at krydse hans Opgave,

at afbryde ham midt i Udførelsen af dette

nødvendige og storartede Foretagende. Han
begyndte at slaa Resen, han borede sine

Knæ ind i hans Ribben. Hans spiritus-

stinkende Stemme skraalede Resen ind i Sy-

net: Eder og Skældsord. Han stangede

med Panden Resen ind i Bughulen; de laa

og kæmpede i en halv Fod Vand. Resen

kunde ikke faa Tag i den glatte, fede Krop,

han følte sig trykket med Ryggen over en

skarptandet Maskindel. Barmhjertige Himmel

!

Nu var det forbi! Hvor han beundrede Terps

Mod, at han alligevel turde, at han vovede

at trodse sin Vej frem gennem Luft og Hav
uden Respekt for Tyngdekraft eller nogen

gældende Lov. Nu var det forbi — —
Men idet Terp slap venstre Haand ud af

Resens blødende Mundvig for at slaa Igang-

sætterdrevet an, blev Rummet paany fyldt

med en Masse Vand , der malede og rum-

lede rundt og vendte op og ned paa alting

inde i Kranhuset.

Resen trak Vejret og spyttede Vand ud.

Han laa paa Knæ henne ved Kranhusets

lave Gitter, Terp havde han under sig og
det halve af Terps Overkrop laa ud over

Rækværket som en Vægtstang, holdt fast af

Resens Knæ. Han holdt ham der i nogen
Tid. Kan kunde nu se det malende Hav
en Snes Fod lodret nede. De var altsaa stillede

paa Randen af Faldet. Meget vel! De næste to

Tommer fremefter udover Gitterets Kant blev

altsaa netop de to Tommer, der burde udelades.

Havet buldrede dernede. Han holdt endnu

foreløbig Terp oppe, fordi han troede, han

var afmægtig.

Men da Terp pludselig rejste Overkroppen,

svingende over Gelænderet som Akse, med
tydelig Hensigt at støde Resen Næven i

Synet, fandt Resen ham utaknemlig og slap

ham. Det var desuden nødvendigt, dels

fordi Terp var tung at holde, dels fordi han

var uberegnelig, om han fik Pardon.

Resen saa ikke ned efter Terp, konsta-

terede blot , at han var væk fra Platformen

og tog derefter selv Plads i Kranhusets

tørreste Krog. Naar Vandmasserne vældede

ind, holdt han Hatten for sit Ansigt for at

faa Luft. Men omsider besvimede han al-

ligevel eller gik i det mindste tilbage til

lavere Bevidsthedsgrad.

Mesteren Isaksen fandt ham næste Dag,

efter at Folkene med overordentlig Energi

havde søgt deres Chefer. Da de saa Kra-

nen staa yderst ude med Forhjulene udenfor

Kransporet, blot støttet paa de løst placerede

Granitsten, fik de Formodninger, og Isaksen

gik med stor Livsfare ud og slog et Reb

om Resen. De fandt paa at sætte Kranens

Bloktrosse fast i ham og lod Kranarmen

svinge tilbage over Molen. De fik ham saa-

ledes levende i Land. —
Terp kom tilbage 8 Dage senere, da Re-

sen havde overtaget Konduktørposten og

havde faaet tildelt en Assistent ganske grøn

fra Eksamensbordet.

De sa^ en Morgen ved klart stille Vejr

Terp paa Stranden med Bugen slæbt et

Stykke op over Sandet og endnu med Skvulp af

Sø over de fløjelsagtig muldne og sprængte

Støvler. Hans Arme var til Albuen borede ned i

Sandet. Han klamrede sig til det faste Land

;

han laa med Ansigtet paaskraa og holdt

en saftig Visk Søgræs mellem Tænderne,

der ikke generedes af Tandkød og Læber.

Saaledes laa han og skævede med sit dynd-

fyldte sorte Syn ud efter den stumpede

Mole. Nu var han altsaa kommen tilbage

derude fra ! Han havde passeret de manglende

Meter og havde slaaet Neglene i Maalet der-

nede paa Havets Bund. Nu var han tilfreds.

Resen, der var tilkaldt af dem, der fandt

ham, blev staaende i tilbørlig Afstand og

raabte, at de skulde skaffe en Presenning.

Men lidt hurtisrt

!
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Fra Jordskælvet i Sydfrankris Byen Rognes etter Odelæggelsen.

HVAD VED VI OM JORDEN UNDER OS?
Af Professor i Geofysik ved Universitetet i Gøttingen E. Wiechert.

Atter har Jorden rystet i sin Grundvold, alter har Telegrafen bragt os Bud om, al Død
og Ødeheggelse har hærget en før saa idyllisk Plet.

Med Messinakatastrofen endnu i frisk Minde samler en Begivenhed som den i Sydfrank-

rig for et Øjeblik Interessen for de valdige Naturkræfter, der er den direkte Aarsag til

Jordskælvene, og ganske naturlig stiller man Videnskaben det Spørgsmaal: tHvad ved vi om
Jorden under os?« Om dette Spørgsmaal har den bekendte tyske Geolog, Professor Wiechert

i G'éttingen udtalt sig paa følgende Maade:

DET, som denne Artikel skulde paavise,

er de Resultater, hvortil Videnskaben

paa sit nuværende Trin er kommen med

Hensyn til Beskaffenheden af Jordens Indre,

og i store Træk de Veje, ad hvilke man har

søgt frem.

Simplest vilde det være, kunde man maa-

ske synes, hvis Forskeren selv forsøgte at

trænge ind i det Indre af Jorden paa lig-

nende Maade som Bjærgmanden ; men man

vil ret hurtig opgive denne Tanke, naar man

gør sig klart, hvilke Midler der her er til

Raadighed, og hvor langt man hidtil er

naaet med dem. Den største Dybde, man

er trængt ned til i Gruberne, er omtrent 1

km., og det dybeste Borehul er henimod 2

km. ; men Jordens Midtpunkt ligger 6370 km.

under os. Tænker vi os en Kugle med et

Tværsnit paa 13 m. forestillende Jordkuglen,

saa vilde et saadant Borehul være som et

Naalestik paa 3 mm. s Dybde! Og dog er

det Arbejde, der kræves for at frembringe

et saadant, overordentlig vanskeligt, og Be-

sværlighederne vokser i tiltagende Grad for

hver Meter, der trænges frem.

Vil vi vide noget om Jordens Indre, er vi alt-

saa, naar lige undtages det allerøverste Lag, hen-

vist til, hvad Videnskaben derom kan udforske.
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Huad ved vi om Jorden under os?

Ved Overfiaden finder vi Stenmasser, saa

meget er sikkert; men livad er der længere

nede? Bliver der ved at være Sten lige til

Midten, eller støder vi paa Metaller? Da

Stenen har en mindre Vægtfylde end Metal-

lerne, vilde vi kunne faa et Holdepunkt for

Bedømmelsen heraf, hvis vi kendte Jordmas-

sens Tæthed; men herom kan Videnskaben,

paa sit nuværende Standpunkt indenfor visse

Grænser, give os Oplysning.

Newtons store Opdagelse af Loven om den

almindelige Tiltrækning, der ikke alene lader

Æblet falde til Jorden, men som ogsaa hol-

der Maanen i sin Bane og bestemmer Pla-

neternes Bevægelse omkring Solen, har i Ti-

dernes Løb gennem talrige Videnskabsmænds

Arbejde faaet en saadan Udvikling, at vi er

i Stand til nøjagtig at angive den Kraft,

hvormed to Legemer, hvis Vægt er bekendt,

vil tiltrække hinanden.

Dette kan nu anvendes til Bestemmelse af

Jordmassens Tæthed. Vi kender jo den

Kraft, hvormed Jorden tiltrækker Legemerne,

vi kender ogsaa Jordens Størrelse, altsaa

dens Deles Afstande fra Legemerne ved Over-

fladen, og vi kan deraf beregne, hvilken Stof-

mængde Jorden i det hele indeholder. Man

finder da, at den hele Kraft er S'/g Gange

større, end hvis den hele Klode bestod af

Vand, det vil sige, at dens Masse i Gen-

nemsnit har en Tæthed, der er S^/g Gange

større end Vandets. Men Stenene paa Jor-

dens Overflade er kun 2^2—^Va Gange saa

tunge som Vandet, den indre, dybere liggende

Del af Jordmassen maa derfor have en Tæt-

hed over 5^3. Man har villet mene., at

denne større Tæthed simpelthen var en Følge

af det Tryk, som de overliggende Jordlag

udøver paa de underliggende. Denne Anta-

gelse har jeg dog aldrig kunnet slutte mig

til, da det forekommer mig, at alt, hvad vi

ved om Materiens Konstitution, dens Opbyg-

ning af de meget modstandskraftige Atomer,

tyder paa, at Jordlagenes Tryk ikke kan

fremkalde en saa stærk Kompression. For

mig staar det derfor som utvivlsomt, at den

større Tæthed i Jordens Indre kun kan for-

klares derved, at der overvejende maa findes

tungere Masser, navnlig Metaller. Jeg ind-

rømmer dog, at der her er en Usikkerhed,

og vi vil derfor se os om efter andre Midler

til at bedømme Massernes Fordeling i Jord-

kloden. Saadanne kan ogsaa findes, og vi

vil først rette vor Opmærksomhed paa Jor-

dens Skikkelse.

Som bekendt er Jorden — vi tænker os

her Havoverfladen udbredt over det hele —
ikke en nøjagtig Kugle, men paa Grund af

Svingkraften, som fremkommer ved dens Om-

drejning, noget fladtrykt ved Polerne. Denne

Fladtrykthed er af stor Vigtighed for den

almindelige Geofysik og for Bestemmelsen af

Punkters Beliggenhed paa Jordoverfladen. Den

maa tages i Betragtning ved alle geografiske

Maalinger, men vi er ogsaa derved i Stand til at

bestemme dens Størrelse. — Denne Størrelse gi-

ver sig ligeledes til Kende ved Tyngdekraftens

Fordeling paa Jordoverfladen. At dette kan være

Tilfældet, vil man let indse, naar man betæn-

ker, at det jo netop er Tyngdekraften, der

bestemmer Havoverfladens Skikkelse. Man har

fundet, at Tyngdekraften bliver større, jo

mere man fjærner sig fra Ækvator og nær-

mer sig til Polerne. Et Kilogram ved Polerne

vil ved Ækvator give en Vægt af 1 kg. 5 g.

Et Pendulur, der gaar rigtigt ved Ækvator,

vil, naar Pendulet ikke forandres, ved Polerne

paa Grund af den større Tyngdekraft daglig

vinde 3
'/g Minut. Ved Betragtning af disse

Forandringer i Tyngdekraften kan man lige-

ledes slutte sig til Jordens Fladtrykthed. Det

synes endogsaa, som om denne Vej er den

bedste, vi kender for Øjeblikket.

Disse Tyngdevariationer er i den senere

Tid, netop med Henblik paa Bestemmelsen

af Fladtryktheden og ogsaa af andre geofy-

siske Grunde, der til Dels senere vil blive

omtalt, gjort til Genstand for meget indgaa-

ende Undersøgelser. Paa Bjærge, i Dale,

paa Sletter, i det Indre af Fastlande og ved
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Huad ved vi om Jorden under os?

Fra Jordskælvet i Sydfrankrig. Soldater yder den første Hjælp ved Udgravningen af Ruinerne.

Kysterne, paa Øer og paa det aabne Hav

har man foretaget Tyngdemaalinger.

Men ikke alene paa Jordklodens Form har

Tyngdekraftens Fordeling øvet sin hidvirk-

ning ; den virker ogsaa længere ud, f. Eks.

paa Jordens Tiltrækning paa Maanen. Paa

Grund af Fladtryktheden bliver Maanens Bane

en lille Smule anderledes, end den vilde blive,

hvis Jorden havde fuldstændig Kugleform.

Her er da en tredje Vej til at bestemme

Fladtrykthedens Størrelse. Den er ogsaa far-

bar, thi man har maattet anvende den yder-

ste Omhu paa at bestemme Maanens Bevæ-

gelse, for det første af videnskabelige Grunde,

og for det andet fordi Maanens Bane over

Stjernehimmelen er et vigtigt Middel til geo-

grafiske Stedbestemmelser, der jo særlig for

Søfolkene er af stor Betydning. — Slutresul-

tatet af alle de Tusinder af Iagttagelser og

de vidtgaaende matematiske Undersøgelser,

der før omtaltes, er da dette, at Jordens

Fladtrykthed udgør omtrent V208' '^^^ ^^^

sige, at Radius fra Polerne er omtr. 7298

kortere end den fra Ækvator. Ligesom ved

Undersøgelserne over Tiltrækningskraften er

ogsaa her det endelige Resultat af et langt

og møjsommeligt Arbejde et simpelt lille Tal,

men for Videnskabsmanden indeholder dette

ene Tal ikke blot Erindringen om lange Ti-

ders Kamp og Møje, men ogsaa Bevidstheden

om en smuk Sejr.

Det maa dog bemærkes, at Tallet ^/ogs

endnu næppe kan fastslaas med fuldstændig

Sikkerhed; det kan maaske være, at V297

eller et lidt mere afvigende Tal engang vil

vise sig at være rigtigere.
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Hvad ved vi om Jorden under os?

Hvad Betydning har nu dette Resultat

angaaende Fladtryktheden for vore Under-

søgelser af Jordens Indre ? Ja, for at faa

dette at vide, maa vi først kende den ma-

tematiske Teori om Gravitationen. Den lærer

os, at Fladtryktheden vilde være lig med

Vaso hvis Jordmasserne var ganske ligeligt

fordelte, og lig med Vsts« hvis Hoveddelen

af Masserne laa helt inde i det Indre. Da

den virkelige Fladtrykthed er '/ggg eller dog

et Tal, som ligger dette meget nær, saa

følger deraf, at Jordmassernes Fordeling maa

t/f r^
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Hvad ved vi om Jorden under os?

meget kraftige Støtter for vore Resultater.

Men før vi gaar over til at omtale denne,

er der dog at nævne et Par Naturfænomener,

hvis Betragtning kan give Bidrag til Erken-

delsen af Jordklodens Bygning. Det Spørgs-

maal, der her er det afgørende, er Jordens

Modstand mod deformerende Kræfter, og de

to Fremtoninger, der derved kommer i Be-

tragtning foruden Jordrystelserne, er for det

første „Ebbe og Flod" og for det andet

„Polsvingninger".

Ebbe og Flod, denne „Havets

Dragen Aande", er jo i Hoved-

trækkene almindelig bekendt og kan

let iagttages, navnlig hos os ved

Nordsøens Kyster. — Aarsagen til

denne Stigen og Falden af Havet

er som bekendt Solens og Maanens

Tiltrækning. Hver af disse Kloder

tiltrækker Havvandet paa den mod

dem vendende Side stærkere end

Jordkuglen i sin Helhed, da denne

jo er længere fjernet fra dem, og

tiltrækker af samme Grund Hav-

vandet paa den bortvendende Side

mindre end den i dette Tilfælde

nærmere Jordkugle. Den stærkere

Tiltrækning paa den indadvendende

Side bevirker, som det let vil ind-

ses, en Ophobning af Vandet, alt-

saa en Flod; men ogsaa paa den modsatte

Side af Jorden opstaar der en Flod, thi da

Vandet her bliver svagere tiltrukket end Jor-

den i det hele, faar det ved Jordens Bevæ-

gelse i Verdensrummet en forholdsvis noget

fjernere Plads overfor den tiltrækkende Klode

end Jordens faste Dele; men dette vil med

andre Ord sige, at det hæver sig til en Flod.

Saaledes fremkalder da Solen og Maanen

hver to Floder, en paa den tilvendte og en

paa den bortvendte Side af Jorden, og for

en Betragter af Jordoverfladen maatte det se

ud, som om der med hver af de to Kloder

fulgte to Flodbølger, der løb rundt omkring

Jorden. Maanen er saa meget nærmere ved

Jorden end Solen, at den til Trods for sin

langt ringere Masse frembringer mere end

dobbelt saa store Floder som denne sidste.

Som Følge deraf fremtræder Solfloderne slet

ikke som særegne Fremtoninger, men kun

som Modifikationer af de langt overvejende

Maanefloder. Ved Ny- og Fuldmaane virker

Solfloden forstærkende paa Maanefloden; vi

har da den saakaldte „Springtlod". Ved

Halvmaane virker Solfloden imod Maanefloden

;

Systematisk K'remstilling af Jordens Indre.

saa har vi „Nipflod". Men for Iagttageren

synes Floden altid at følge Maanen paa dens

Vej over Himlen. Paa Grund af Jordens

daglige Omdrejning omkring sin Akse og

Maanens egen Bevægelse gaar der omtrent

25 Timer, før den tilsyneladende har fuld-

endt et Omløb omkring Jorden, og da der,

som nævnt, ved en Omdrejning opstaar to

Floder, vil Tidsafstanden imellem dem være

omtr. I2V2 Time.

Saaledes er i Hovedtrækkene Tidevandets

Fremkomst og Bevægelse, men i Virkelig-

heden er Sagen langt mere kompliceret. For

det første er der astronomiske Forhold, der

spiller en Rolle, saaledes f. Eks. den Om-
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Huad ued vi om Jorden under os?

stændighed, at baade Maanen og Solen snart

staar længere i Nord, snart længere i Syd

paa Himlen, og for det andet bevirker den

uregelmæssige Fordeling af Land og Vand

paa Jorden meget vidtgaaende Ændringer

i Tidevandets Forløb, der gør det hele For-

hold meget indviklet. I hvor høj Grad den

sidstnævnte Indllydelse gør sig gældende, vil

man forstaa, naar man hører, at den Flod,

der fremkommer ved Kysterne af Nordsøen,

stammer helt nede fra det indiske Ocean.

Syd for Amerika, Australien, Asien og Afrika

findes der et bredt Bælte af aabent Vand;

her udbreder Flodbølgerne sig frit; de løber

fra det indiske Hav Syd om Afrika ind i

det atlantiske Ocean, hvor en Del af dem

lober Nordpaa og i noget over 12 Timer

naar Englands Kyst. Herfra trænger de da,

Syd og Nord om England, ind i Nordsøen,

og omtrent 3 Døgn efter, at de har forladt

det indiske Ocean, naar de dennes Kyster.

Hvad kan Tidevandet nu lære os om
Jordklodens Beskaffenhed ? Hvis Jorden var

fuldstændig bøjelig, hvis dens Indre altsaa

i Hovedsagen var flydende eller endogsaa

luftformigt, som enkelte lærde har villet an-

tage, saa vilde der overhovedet ikke kunne

opstaa Ebbe og Flod, thi saa vilde Jord-

kuglen selv omformes ved Solens og Maanens

Tiltrækning, og Følgen deraf vilde være, at

den relative Egenbevægelse af Hav'et, som vi

kalder Tidevandet, ikke vilde kunne frem-

komme. Ebbe og Flod er altsaa et Bevis

for, at Jorden i det hele forholder sig som et

fast Legeme.

Der er altsaa en bestemt Modstandskraft

mod Formforandringer til Stede; men hvor

stor er denne? Her maa baade Iagttagelser

og Beregninger hjælpe os til Klarhed, og de

sædvanlige daglige Tidevande kan ikke be-

nyttes dertil, thi Landets og Vandets uregel-

mæssige Fordeling udøver en meget stor Ind-

flydelse, og det er os umuligt at bestemme

denne nøjagtigt. Men den halvmaanedlige Ebbe

og Flod, der hænger sammen med Maanens

Bevægelse fra Nord til Syd og tilbage igen

under dens Omløb omkring Jorden, kan be-

nyttes; thi her har Havet paa Grund af det

langsomme Forløb tilstrækkelig Tid til at

følge de vekslende tiltrækkende Kræfter uden

at forstyrres af andre Strømninger. Nu er

rigtignok denne halvmaanedlige Ebbe og Flod

meget ringe ; men ved Hjælp af den Nøj-

agtighed, hvormed Vandstandsmaalinger bli-

ver foretagne og beregnede — ogsaa i Skibs-

fartens Interesse — er det dog muligt at

naa et Resultat. Sammenligner man nu den

virkelige Flods Størrelse med den, der skulde

være efter den matematiske Teori, efter Be-

regningerne over Maanens Tiltrækning, saa

viser det sig, at Jordlegemet i det mindste

er lige saa rigid (stift, modstandskraftigt

mod Bøjning) som Staal.

Dette mærkelige Resultat bliver bekræftet

og nøjere bestemt ved Undersøgelserne over

de saakaldte „Polsvingninger".

Et Steds „geografiske Bredde" maaler man,

som bekendt, ved den Vinkel, den lodrette Linie

paa Stedet danner med Ækvator. \^ed alle

astronomiske Maalinger er denne Bredde af

fundamental Vigtighed, og dens Maaling bliver

derfor ved Observationer foretaget med den

største Nøjagtighed ; derved lagde man Mærke

til, at Maalinger paa samme Sted ikke altid

viste ganske samme Bredde. I Begyndelsen

antog man, at det var stedlige Forstyrrelser,

som man ved disse videnskabelige Arbejder

altid har at kæmpe med. Men da de Tu-

sinder og atter Tusinder af Iagttagelser blev

gennemgaaet og prøvet systematisk, naaede

man til Klarhed over, at det ikke var lokale,

men kosmiske Indflydelser, der her gjorde

sig gældende, nemlig en stadig Forandring

af Jordens Omdrejningsakse. Det blev godt-

gjort, at Jorden ikke altid drejer sig om den

samme Akse, men inden for en vis Grænse

bestandig skifter Akse. Tænker vi os de

Steder, hvor Jordaksen ligesom træder ud af

Jordkuglen, altsaa Polerne i astronomisk

Forstand, saa ligger disse Punkter ikke altid
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Hvad ved vi om Jorden under os?

Fra Jordskælvet i Sydfrankrig. Et sammenstyrtet Hus i Rognes.

paa samme Sted af Jordoverfladen, men, saa

vidt de hidtil foreliggende Iagttagelser synes

at godtgøre, vandrer omkring et Midtpunkt,

hvorfra de fjerner sig indtil omtrent ti Meter

til hver Side.

Hvad betyder nu disse Vandringer af Po-

lerne ? For Fysikeren kan de ikke være paa-

faldende, thi Jorden er jo i det væsentlige

en Snurretop, og paa enhver Top kan man

iagttage saadanne „Polsvingninger", det vil

sige Bevægelser af Omdrejningsaksen. Den

matematiske Teori lærer, at de maa frem-

komme, naar Omdrejningsaksen ikke nøjag-

tigt falder sammen med „Figurens" Akse; vi

maa altsaa simpelthen antage, at Jordens

Rotation ikke sker nøjagtig omkring Figur-
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aksen, og deri vil ikke være noget urimeligt,

thi vi kender jo ikke Jordens Forhistorie,

der har ført den til dens nuværende Til-

stand.

Teorien lærer nu følgende: Hvis Jorden

var fuldstændig stiv, altsaa slet ikke elastisk,

og hvis ingen ydre Indflydelser virkede for-

styrrende, saa vilde Omdrejningsaksen uden

Ophør og med jævn Hurtighed vandre om-

kring samme Midtpunkt, saa at de astrono-

miske Poler stadig beskrev den samme Cir-

kel. Astronomien er ogsaa i Stand til at

angive, i hvilken Tid et Omløb maatte finde

Sted. Efter Beregningen skulde det tage

305 Dage, men i Virkeligheden varer det

425 Dage. Her er vi ved det Punkt, der
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Huad ved vi om Jorden under os'-/

giver Polsvingningerne en saa stor Betydning

for Spergsmaalet om Jordklodens Beskaffen-

hed. Af Forskellen mellem den virkelige Om-

iøbstid og den, der fremkommer ved Bereg-

ning, hvis Jorden var fuldstændig stiv, lader

sig nemlig slutte, at Jordkloden maa vare

elastisk, og man er i Stand til at bestemme,

at denne Elasticitet maa være omtrent halv

saix stor, som hvis Jorden havde Staalcts

Rigiditet. Med andre Ord : Jorden i det hele

yder omtrent dobbelt saa stor Modstand mod

deformerende Kræfter som Staalet, saaledes

som vi kender dette i det daglige Liv. Man

ser altsaa, at Polsvingningerne har ført os

et godt Skridt videre end Ebbe og Flod i

Erkendelsen af Jordens Beskaffenhed. Tide-

vandet kunde kun lære os, at Jorden i det

mindste var saa rigid som Staalet, det var

ikke udelukket, at den maaske kunde være

fuldstændig stiv; Polsvingningerne viser os,

at dette ikke kan være Tilfældet, og giver

os endogsaa Midler til at bestemme Graden

af dens Rigiditet.

Endnu et Stykke videre forer Jordskælvs-

forskningen os.

Jordskælvet, dette frygtelige Naturfænomen,

hvor Jorden bæver i sin Grundvold og i faa

Øjeblikke kan opsluge, hvad Naturen og Men-

neskene i Tusinder af Aar har opbygget,

har til alle Tider vakt Rædsel og Forfærdelse.

Den ophidsede Fantasi troede deri at se

fabelagtige Uhyrers Kamp eller Dæmoners

djævelske Rasen som Tegn paa Gudernes

Vrede. Den stigende Kultur begyndte om-

sider at beskæftige sig med Studiet af disse

Fænomener ; nutildags har Kulturstaterne for-

enet sig om et fælles systematisk Arbejde i

denne Retning, og der er forskellige Steder

oprettet Jordskælvsstationer, der i de senere

Aar er bleven forsynede med saa fintmær-

kende Instrumenter, at man nu kan spore

enhver større Rystelse over hele Jorden. Siden

den Tid — omtrent fra Aaret 1890 — er

vort Kendskab til Jordrystelserne gaaet mæg-

tigt frem. Nu er man ikke længer indskrænket

til lokale Undersøgelser, men kan fra enhver

Station, hvor den end er beliggende, gøre

sine Iagttagelser over Jordskælvsfremtoninger

hele Jorden over.

Mange Spørgsmaal har Videnskaben rejst:

Hvad kan Jordrystelserne lære os om Jordens

Udviklingshistorie? Hvorledes opstaar de?

Hvilke Veje tager de, naar de bevæger sig

gennem Jorden? Hvad kan de sige os om

Jordens indre Beskaffenhed ? — Og det prak-

tiske Liv fordrer Svar paa andre Spørgsmaal

:

Hvorledes kan man kende de udsatte Steder?

Hvilke Tegn kan betragtes som Forløbere og

tjene til Advarsel ? Hvorledes skal man ind-

rette sine Bygninger, saa de kan yde den

størst mulige Beskyttelse?

Der er Opgaver nok, og det er derfor let

forstaaeligt, at man med Iver har kastet sig

over disse Undersøgelser, som vi dog ikke

her kan komme nærmere ind paa. Vi maa

holde os til det ene Punkt: Hvad kan de

lære os om Jordens Beskaffenhed ?

Vulkanudbrud er ledsagede af Jordskælv,

og saadanne opstaar ogsaa, naar underjordi-

ske Huler, der f. Eks. kan være dannede af

Vandet, styrter sammen. Begge disse For-

mer for Rystelser spiller dog kun en under-

ordnet Rolle; i Hovedsagen opstaar de der-

ved, at der sker pludselige Forskydninger i

gamle eller nydannede Spalter i Jordskorpen,

hvorf.'-a der saa udgaar bølgeformede Bevæ-

gelser. Disse Bølgesvingninger er af for-

skellig Art og bevæger sig med forskellig

Hurtighed gennem Jordens Masse. Hurtigst

løber de Svingninger, der ligesom Lydsving-

ningerne bevæger sig i Retning af deres

Bane, de saakaldte longitudinale Bølger. Kun

med lidt mere end den halve Hurtighed gaar

de Bølger, der ligesom Lyset bevæger sig

tværs paa Længderetningen ; man kalder dem

transversale Bølger. Endnu betydelig lang-

sommere gaar de Bølger, der løber langs

med Overfladen og kun gaar forholdsvis lidt

i Dybden; men det er dem, der fremkalder

de største Svingninger i Jordskorpen, og
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Hvad ved vi om Jorden under os?

derfor ogsaa paavirker Instrumenterne paa i Metallet, og vi har altsaa nu faaet Sikker-

Stationerne stærkest ; man kalder dem derfor

„Hovedbølger", og i Modsætning til dem

kaldes de longitudinale Bølger, der indtræffer

først, „første Forløber", og de derefter kom-

mende transversale Bølger „anden Forløber".

Da Hovedbølgerne, som sagt, bevæger sig

i de ydre Lag, kan de ikke give os nogen

Oplysning om det indre ; det kan derimod

„Forløberne'', hvis Vej gaar gennem Jordens

Legeme, en Vej, som vi ved Iagttagelser og

Beregninger er i Stand til nøje at følge.

Hvis Forløberne holdt sig til Jordens Over-

flade, saa maatte den Hurtighed, hvormed

de skrider frem, vedblive at være den samme.

Men Hurtigheden vokser, jo længere de fjer-

ner sig fra det Punkt, hvor de er opstaaede,

og jo mere de nærmer sig til det modsatte

Punkt, og ved Matematikkens Hjælp er det

muligt at bestemme denne Hurtighed.

Det viser sig nu, at indtil omtrent 1500

km. s Dybde tiltager Hurtigheden stadig, hvor-

efter den pludselig bliver omtrent konstant.

Sandsynligvis er der nok en langsom Tilta-

gen, men den er i alt Fald saa ringe, at de

hidtil gjorte Iagttagelser ikke med Sikkerhed

har kunnet afgøre noget. Disse har heller

ikke kunnet trænge længere i Dybden end omtr.

3000 km., altsaa henimod den halve Vej

ind til Midtpunktet, men det vil næppe vare

længe, før man naar videre, og engang vil

man vel nok naa Midten.

Hvad betyder nu dette pludselige Spring i

Hastigheden? Vi kan ikke forklare det paa

anden Maade, end at det maa være Beskaf-

fenheden af Jordlagene, der i 1 500 km.

s

Dybde pludselig forandres. Sandsynligheden

taler for, saaledes som det tidligere er om-

talt, at der indvendig er en Metalkerne, og

at denne er omsluttet af en Stenkappe paa

1300—1600 km.s Tykkelse. Denne Anta-

gelse bliver altsaa i høj Grad støttet af de

Resultater, hvortil Jordskælvsundersøgelserne

er komne, idet man vil finde Springet i Ha-

stigheden netop der, hvor .Stenen gaar over

hed for, at dette maa være i omtr. 1500

km.s Dybde.

Ogsaa de tidligere fremsatte Anskuelser

om Metalkernens Tæthed bliver bekræftede,

og der er altsaa vundet en ny Støtte for

den Paastand, at Metallet hovedsagelig maa

være Jern.

Jordskælvsbølgernes Hastighed er, som om-

talt, meget forskellig. De første Forløbere

tilbagelægger i Nærheden af Jordens Over-

flade omtr. 7 km. og i Metalkernen c. 13 km.

i Sekundet. For anden Forløber er de til-

svarende Tal 4 og 7 km., og for de langs

Overfladen løbende Hovedbølger 3,^ km.

Heraf kan der drages Slutninger angaaende

Jordlagenes Elasticitet, og man har fundet,

at Rigiditeten, det vil sige den elastiske

Modstandskraft mod Formforandringer, alle-

rede nogle Hundrede Kilometer nede er større

end Staalets. Metalkernen viser saa langt

ned, som Undersøgelserne har kunnet naa,

en Rigiditet, der er fire Gange saa stor som

Staalets. Alt dette stemmer godt med, hvad

vi lærte af Tidevandet og Polsvingningerne.

Heraf lader sig endvidere beregne den Sam-

mentrykning, som Jordlagenes Vægt frem-

kalder, og vi faar da til Resultat, at den

forøgede Tæthed i Jordens Indre ikke alene

kan skyldes Trykket, men maa, som vi be-

gyndte med at antage, til Dels være en Følge

af et tættere Materiale.

Angaaende Temperaturen i Jordens Indre

er der ikke meget at sige. At den maa

være meget høj, viser sig ved den hurtige

Stigning, som man overalt har bemærket,

hvor man er trængt dybt ned i Jorden. Det

viser ogsaa de hede Kilder og særlig Vul-

kanerne. I Nærheden af Overfladen, hvor vi

har kunnet foretage direkte Maalinger, stiger

den med 2—4^ C. for hver 100 m., og vi

vil efter dette naa til en Temperatur paa

nogle Tusinde Grader Celsius i det Indre.

At Jordens Masse ved saa høj en Varme-

grad dog ikke er flydende eller luftformig.
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= Himd ved vi om Jorden under os?

men tværtimod viser sig meget rigid, det

maa vi tilskrive det overordentlig høje Tryk

(ved Metalkernens Overflade en halv Million

Atmosfærer og ved Midtpunktet omtr. tre

Millioner), der presser Molekylerne sammen

og berøver dem deres Bevægelighed.

Det er tidligere almindelig blevet antaget,

at Jordens Indre maatte være flydende. Men

vi har jo nu set, at Jorden overfor saadanne

Kræfter som Ebbe og Flod, ved Polsving-

ningerne og Jordskælvsbølgerne i det hele

forholder sig som et fast Legeme, der end-

ogsaa er meget lidt elastisk, og vi kan der-

for ikke forestille os Jordens Indre som helt

igennem flydende i dette Ords almindelige

Forstand. Derimod er det muligt, at der

under den ydre faste Jordskorpe i ikke me-

get stor Dybde er et Udflydende Lag, der i

Forhold til hele Jordens Masse er saa tyndt,

at det ikke mærkbart paavirkcr Jordens P'ast-

hed i det hele. Vulkanerne vilde man da

kunne betragte som Forbindelser mellem dette

Lag og Jordens Overflade.

Det var ogsaa tænkeligt, at dette flydende

Lag nu ikke længer strakte sig under hele

Jordoverfladen, men at det paa visse Steder

var størknet, saa at de flydende Dele var

blevne adskilte i flere „Have"; mange vulkan-

ske Fænomener vilde derved bedre kunne

forklares.

Mærkeligt er det , at Jordskælvsiagttagel-

serne hidtil ikke har givet den ringeste An-

tydning af et saadant flydende Lag. og om

jeg end maa indrømme, at det indsamlede

Materiale endnu er forholdsvis ringe, saa at

man deri muligvis maa søge Skylden, saa

er jeg dog foreløbig mere tilbøjelig til at

slutte mig til den Anskuelse, at virkelig fly-

dende Masser kun forekommer enkelte Steder

i Jordskorpen, og at Underlaget under denne

ikke er flydende, men kun ., plastisk". Det

er jo almindelig bekendt, at mange tilsyne-

ladende faste Legemer giver efter overfor

ganske smaa Mængder af deformerende Kræf-

ter, naar disse blot virker tilstrækkelig længe.

Hvis man f. Eks. lægger en Lakstang saa-

ledes, at den kun er understøttet ved begge

Ender, vil den lidt efter lidt bøje sig nedad

og til sidst knække over; paa lignende Maade

vil Glas og mange Mineraller forholde sig,

og det er sandsynligt, at den største Del af

de Substanser, der findes i Verden, ja maa-

ske alle, vilde forholde sig plastisk, naar

der blev givet dem tilstrækkelig Tid til at

vise det. Saaledes synes det da ogsaa mu-

ligt, at Jordskorpens dybere liggende, stærkt

ophedede Dele over for de hurtigt løbende

Jordskælvsbølger forholder sig som et fast

Legeme, men over for de gennem Millioner

af Aar virkende geologiske Kræfter giver efter.
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SPORTENS BETYDNING FOR OS
En Enquete.

Efter at der nu godt og vel en Menneskealder igennem er drevet Legemsøvelser herhjemme i ret be-

tydeligt Omfang, vilde det have sin store Interesse at erfare, hvilken Betydning den hele Bevægelse har

haft paa denne Periodes Udvikling saavel i legemlig som i aandelig Henseende.

Redaktionen har derfor henvendt sig til en Række Personligheder , der har været med i Sportslivet

Jra dets Begyndelse eller har fulgt det som interesserede Iagttagere af den hele Udvikling , for at faa
dem til at udtale sig om deres Indtryk og Erfaringer, og rettede med dette Formaal følgende Spørgs-

maal til dem

:

Tror De, at Sportslivet har haft nogen væsentlig Indflydelse — fysisk og psykisk — paa Deres

Udviklig senere i Livet ?

Har Sporten været til ubetinget Nytte, eller har den mulig vist mindre heldige Sider?

Hvilken Sportsgren rummer efter Deres Mening de fleste legemlige og aandelige Udviklings-

muligheder?

Redaktionen har ønsket denne E)iquéte indledet med nogle almindeligere Betragtninger over det hele

Spørgsmaal og i den Anledning henvendt sig til Karantænelæge A. God-Hansen, en af det hjemlige

Sportslivs Førstemænd Jra den Tid, da Sporten blev en omfattende Bevægelse herhjemme, og en af
Sportssagens første og fineste Skribenter. Hr. Clod-Hansen kar elskværdigst sendt os følgende Brev:

SOCIALPHILOSOFER Og Social-Philantroper

har alle Dage existeret, men ingen Tid

har, som vor, set det Fænomen, at der i

hver en Vraa sidder en Amatør-Filosof —
med eller uden Forkundskab — og spekulerer

sig pukkelrygget for at gøre den geniale

Opfindelse, som hedder: Midlet til at gøre

Mennesket legemlig (og aandelig) sund, stark,

skøn og salig. — „Det er de „Vises Sten"

i Nutidens Facon.

Opfindelserne ere mange og ikke alle lige

gode.

— Nogle (mere activt anlagt Naturer) tror

at finde Vejen til de Vises Sten ved at gøre

et eller andet; andre, mere passive Naturer,

vil naa Maalet ved at lade være at gøre et

eller andet.

— Nogle tror, at Idealet naas ved kun
at spise f. Ex. Radiser, medens andre tror

at naa bedre frem ved ikke at drikke f. Ex.

Hobro Akvavit eller ved ikke at ryge Hirsch-

sprungs Cigarer.

Nogle vil naa Maalet ved Hjælp af Op-

trænering til at sætte uhyre Kraftrecorder,

andre derimod gaar den stik modsatte Vej,

idet de øve sig i at synke hen i „komplet

Nerveslappelse" eller ved som Østerlandets

Vise at stirre i timevis tavse paa deres

Navle eller tænke paa deres Respiration.

Atter andre vil naa alle Herlighederne ved

Hjælp af yderst koncentrerede Næringsmidler,

medens nogle tror, at Energi , Fantasi og

højt Velvære først ret kommer frem, naar man
faster.

— En tror at naa Sundhed og Saligheden

ved at gaa i en Kamelhaars Kappe, en anden
tror paa Uld eller Linned og en 3die finder,

at det ene sande er at gaa med slet ingen

Ting.

— Nogle, Vikinger, lever først op, naar

de lever i, af og paa Is, medens andre

sværger til de kogende hede Bade og Drikke

(Japan).

Nogle holder paa at Vejen til Maalet er

skønne Boliger , opfyldte af Kunstens og
Naturens Vidundere, medens andre finder

Saligheden ved at bo i et Hul i Jorden. —
En tror kun paa Solens klare hvide Lys, en

anden sværger til de røde eller violette

Straaler. — En gaar i Kampen paa bare

Ben eller Fødder, medens andre fare frem

paa Sundhedssaaler og Sundhedssokker med
Hylstre til hver en Taa.

Varianternes Antal er uendelig og ganske

paralelle paa det aandelige og legemlige

Omraade. Uenigheden er vel stor, men et

Fællesmærke har de dog alle, og det er, at

Opfinderen og hans Sekt foragter Modstan-

derne og har en klippefast Tro paa egne

Dogmer, der langt overskrider den Tro, med
hvilken de omfatter Læresætningen i Balslevs

Bibelhistorie og Katekismus.

Enhver ung Mand eller Kvinde møder paa

sin Livsvej uundgaaelig en af disse Hygiejnens
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sportens Befydning for os

sære Smaadjævle (paa bare Ben, klædt i

„Sacroman", med en Sj'Slem-Stav i Haanden

o. s. V. o. s. V.). Med Ansigtet straalende af

hellig Tro og energisk Andagt fortæller Sports-

djævlen med mystiske Ord og Fagter, om sig

selv og sin Lykke, og ender med at føre den

unge Mand op paa et højt Systems Bjerg,

hvorfra han viser ham Alverdens legemlige

og sjælelige Herligheder og siger til ham:

„Se, alt dette skal tilhøre Dig, hvis Du vil

falde ned og tilbede mig I"

Og hvis den unge Mand eller Kvinde tror

paa, at Jordelivet overhovedet rummer en Mu-
lighed for at opnaa et Gran af en eller anden

Nydelse eller blot en „Charme", saa skal den

lille Gavstrik nok opdage dette og lade sit

Straalelys spille netop derpaa i vel afpassede

Farvenuancer, saa den Unge falder ned og

tilbeder — de bedste dog kun tildels og for

en Tid

!

Alle have vi været oppe paa et eller flere

af disse „Systembjerge" ; ingen er ved sin

Alder beskyttet mod Fristeren , og jo ældre

man er, desto farligere er det at blive blæn-

det af Lyset og dovet af den højt brusende

Musik fra Systemels Menighedskor og „Frel-

serorkester".

Der er dem, som fortrinsvis har Øje for

det latterlige i alt dette og som ikke ser.

at hele denne hygiejniske Opfindermani har

været Rod og Kilde til meget Godt og gavn-

ligt Nyt og Stort, en vSpore til en mægtig

fremadskridende Udvikling paa ikke saa faa

vigtige Omraader. — Se f. Eks. hen til Ro-

baaden, Boldtræet, Hagelbøssen eller Cyclen.

I næsten 100 Aar laa Cyclen hen, saa at

sige uden Udviklen; men saa kom der en

Sportsdjævel og sprang op paa den, og flux

var der 10, ja 100,000 unge Sjæle, hvis

sublimeste Tanker hang ved den Dag og

Nat; og medens Benene gik paa dem som
Trommestikker, summede deres Tanker endnu

hurtigere rundt efter Ideer til dens Fuldkom-

mengørelse og til grundig, praktisk Prøvelse

af alle tekniske Nyheders Værdi ; Bøger væl-

tede frem om „Cyclismen", dens therapeutiske

Værdi, dens Hygiejne, dens Æsthetik, dens

Etik o. s. V.; de største Digtere skrev til

dens Ære, og ingen Kunstner forsmaaede at

være med til dens Forevigelse. Men Gxtige-

hesten stod støvet og glemt paa Pulterkamret,

den havde haft sin lille Besøgelsestid 1 00 Aar tid-

ligere, og da var den moderne Sports-Mani væ-

sentlig ukjcndt, og derfor visnede den hen igjen.

Personelhygiejnen og Diætetiken slæbte sig

upaaagtet og sløvt af Sted, og som Univer-

sitetsfag gemte det sig ængstelig i en Krog;

det væsentligste Grundlag for megen Therapi

og Physiologi var kun Dyreforsøg, paa no-

get lignende Maade som Kundskaben om
Menneskets Anatomi for 1000 Aar siden

væsentlig var hentet fra Obduktion af Dyr.

Det havde maaske været rimelig, om den

gamle akademiske Personelhygiejne i Tide

havde søgt at forme den unge Sportsbevæ-

gelse ; men Nej 1

Det stemmede ikke med Tid og Trang og

saa „gik der Sport" i Personalhygiejnen.

Det gjærede stille i nogen Tid i det gamle

Fad, men endelig røg Spundscn af Tønden og

ud susede det over alle Bredder og Kanter.

Det blev ikke mere Sportsmanden der spurgte

Lægen, men derimod Lægen der konsulerede

Sportsmanden. Der blev en Overflod paa Men-

neskee.xperimenter. Som Verden aldrig havde

set før; Amatørerne voxede op og Sportsman-

den blev ikke blot sin egen Læge, men ogsaa

„physiologiske Opfinder" og „Experimentator*.

Vel blev der fra begge Sider begaaet en Del

Fejl, men der kom i al Fald en mægtig Fart

og Udvikling af Videnskaben til Held og

Lykke for mange praktiske Spørgsmaal.

Her er kun talt om Sporten og ikke om
\'egetarieme eller om Vand- og Lysmæn-
dene o. s. V.; thi Sporten og dens Ide er

den røde Traad igjennem dem alle, ligesom

de alle støtter sig mere eller mindre til det

der vindes og læres gjennem Sport, og Sports-

mændenes Tal. er Tusind Gange større end

de andres. —
Men Sporten har ogsaa sin sjælelige og mo-

ralske — ja jeg kunde sige — sin religiøse Side

og \'ærdi, og det en Værdi saa stor, at det la-

teranske Concilium i 1130 (Innocenz II) fandt

det nødvendigt højtideligen at forkættre Sports-

mændene, (d. v. s. forbyde deres Begravelse i

kristen Jord o. s. v.); se saamegen Ære vil

Kirken aldrig bevise „Lys-, Gas- og Vand-

mændene". —
Ja, der er ofte noget over Sportslivet, der

minder om den religiøse Begejstring. — Naar

den kristelig vakte unge Mand staar op Søn-

dag Morgen, beder han sin Morgenbøn, tager

Kingos Salmer og gaar i Kirke og derfra til

sin filantropiske Gjærning, og saa vender han

opbygget og uskylds-glad hjem om Etter-

middagen. Men der er unge Sportsmennesker,

som besjælede af er. ganske parallel Følelse
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Sportens Betydning for os-

staar op Søndag Morgen „gør System",

læser et Kapitel i A. C. Mejers Idrætsbog

og derpaa gaar ud i Naturens store Tempel

for at praktisere sine Idealer, hvorefter han

om Eftermiddagen vender hjem straalende af

Sol og fysisk Glæde med den gode Samvit-

tigheds Skær over Blikket. — Jo! Paralel-

lismen er der og Afstanden mellem Linierne

er lig den mellem Aand og Legeme. Lad os

prøve at forlænge Linierne i det uendelige.

Engang døde de kristne Martyrer paa Are-

naen en frivillig og smertefuld Død i Troen

og for Troen. Men den Dag idag bliver en

halvdød Løber morabk og korporlig sparket

frem over Arenaens Sand til han endelig

synker sammen døende men smilende og

stønner: „Italien har sejret" I

Ja, og atter Ja I dette er hæsligt! Men

husk dog ogsaa paa, at vi først og frem-

mest lever i de meningsløse Overdrivelsers

Aarhundrede.

Er det nævnte hæslige Billede saa meget

forskjellig fra det vi ser om os til daglig,

hvor en vild Forretningsmand mister sin og

sin P^amilies Existensmidler, en ærgærrig Le-

vebrødspolitikker sin Moral, en religiøs Fan-

tast sin Forstand en Sporsmand sit

fysiske Liv eller dog Helbredet.

— Jo, Hr. Redaktør ! En saa vidtrækkende

og saa dybt gaaende Bevægelse som „Spor-

ten" fortjener, synes jeg, en Enquete saa godt

som nogen anden social Rørelse.

Det er dem, der selv har prøvet, der skal

tale, ikke dem, der ikke har prøvet og ikke

dem, der endnu sidder midt i det.

A. Clod-Hansen.

Da jeg gik i Skole, blev Sport i Reglen

betragtet som Narrestreger.

Det har ændret sig — heldigvis. Jeg

tror nemlig, at Sport har en særdeles heldig

Indflydelse paa Ungdommen, naar den da

ikke misbruges og overdrives. I saa Fald

er Resultatet de saakaldte Sportsidioter.

Fysisk gavner Sporten ved at befordre

Stofskiftet og udvikle Muskler og Nerver.

Den er et fortræffeligt Afløb for det Over-

skud af Livskraft, som er Ungdommens her-

lige Eje, men som uden Sport tit finder sig

mindre heldige Veje.

Psykisk gavner den ved at udvikle Iagt-

tagelsesevne, A åndsnærværelse og Snarraa-

dighed. Desuden har den ovennævnte hel-

dige Anvendelse af Livskraften ogsaa sin

store psykiske Betydning.

Naar det ikke gælder om at uddanne sig

til noget Mesterskab, anser jeg det for bedst

ikke at indskrænke sig til en bestemt Sports-

gren, men at dele sig mellem flere, eftersom

Ens Smag, Anlæg og Lejlighed er.

Otto Benzon.

Naar der her skal svares paa Spørgs-

maalet om den Indflydelse, som Sporten har

havt paa mig og efter mine Erfaringer paa

andre, om mulige uheldige Sider ved den,

og om hvilken Sportsgren den i Henseende

til legemlig og aandelige Udviklingsmulig-

heder skulde kunne stilles højest, saa kan

alt det jo slet ikke besvares i Korthed. Man

kommer til at holde sig til enkelte Sider af

Sagen. Dette passer mig nu ogsaa bedst,

da mit Kjendskab til Sport ialt er noget be-

grænset, og min dybere personlige Erfaring

noget ensidig, idet den væsenligt indskræn-

ker sig til en enkelt Gren, nemlig Fægte-

kunsten.

Da man var ung, var Idrætsinteresserne

endnu meget lidt vakt herhjemme. Skole-

gymnastiken kjedede man sig ved, snød man

sig fra. Jeg véd ikke om det var Methodens

Skyld. Et som ung Mand, med den bedste

Villie, iværksat Forsøg paa at faa noget ud

af Gymnastiken strandede , vistnok nærmest

fordi der paa Holdet var en Del saa for-

trinlige Gymnaster, at man blev den lille.

Som ældre Mand kom jeg paa et mere mo-

dent Motionsgymnastikhold. Det var væ-

senligt svensk Gymnastik, som jeg saaledes

lærte at skatte paa Grund af dens fortræffe-

ligt gjennemførte Methodik og legemligt vel-
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gjørende Virkning. Men jeg fandt den kje-

delig; skulkede, hørte op.

I Mellemtiden havde jeg som medicinsk

Student været med paa Rosportens tidligste

Stadier herhjemme. Men det var inden der

kom virkelig Skole og Methode deri — og

jeg har derfor i den Retning i det væsen-

lige kun Erindringer om en velgjørende og

smuk Lejlighed til Friluftsliv og Motion.

Først i Slutningen af 70erne kom jeg ind

paa at spille Tennis — det var for sent —
det kunde for mit personlige Vedkommende

ikke blive til noget; vistnok mest paa Grund

af Synsvanskeligheder. Men jeg kom dog

saa vidt, at jeg, efter egen Erfaring, ogsaa

lige overfor Andre, kom til at opfatte denne

Idræt som frembydende ganske fremragende

Udviklingsbetingelser (Hurtighed i Vendingen,

legemlig og aandelig osv.).

1 flere Aar stod Legemsøvelserne helt

stille, til jeg i mere fremrykket Alder, hen-

imod 60erne, kom ind paa Fægtningen.

Den har jeg saa siden dyrket daglig. Den

har taget mig mere og mere fangen , som

en, efter nu c. 5 Aars Erfaring, ganske for-

trinlig Idrætsgren — , om hvilken jeg saa-

ledes skulde kunne udtale mig noget mere

bestemt.

Jeg siger nu her og i det følgende Idræt

for Sport — med Forsæt. Thi jeg kan ikke

rigtig lide Udtrykket Sport, naar der menes

Idræt. Sport lyder for mig som noget, hvor-

ved man vil sætte Rekord , hvorunder man

i givet Øjeblik vil overtrumfe de andre,

med 7ig Sekund, med nogle Tommer — og

bryder sig fejl om Formen.

Det forekommer mig, at Rekordsætningen

er, ialtfald meget let kan blive, til Fordærv

for det Gode ved Idrætten, for dens Skjøn-

hed, dens Formfuldendthed, dens Finhed.

Udfra en saadan Betragtning synes det

mig nu, at man kan komme til en vis

Klassifikation indenfor de forskjellige Idræts-

grene, med Henblik paa de her til Besvarelse

fremsatte Spørgsmaal. Jo fjernere en Idræts-

gren egner sig til at holdes fra vSport med

Sætten Rekord, jo mere en Idrætsgren egner

sig til at yde Tilfredsstillelse i sig selv,

desto sikrere skulde den frembyde Beting-

elser for den smukkeste legemlige og aande-

lige Udvikling hos sine Dyrkere, desto min-

dre Mulighed for uheldige Indvirkninger og

Følger.

Denne Synsmaade — som naturligvis, hvis

Pladsen tillod det , kunde begrundes med

adskillig Detail — fører mig saa til at ville

opfatte Fægteidrætten som en af de bedst,

fineste, smukkest udviklende Idrætsgrene.

Her kan man Dag efter Dag finde den fuldeste

Tilfredsstillelse ved helt alene at staa lige over-

for Læreren med Fleuretten, det rene Øvel-

sesvaaben, i Haand, i simpel Lektion, idet

man føler , hvorledes man stadig gaar frem

i Dygtighed, i Forstaaelse for det rigtige,

det væsenlige, det smukke i Idrætten, og

hvorledes ens rent legemlige Evner voxer

;

det sidste trods fremrykkede og fremryk-

kende Aar. Det er kun sine egne tidligere

ufuldkomnere Stadier man her søger at over-

vinde. I anden Række kommer saa Assauten,

hvor man prøver sin Færdighed Mand mod

Mand ; ogsaa her tilfredsstilles man fuld-

stændig, uden at man behøver at holde Tal

paa Touchéerne.

I mine Øjne er Fægtningen saaledes kom-

men til at stille sig som værende af højeste

Rang blandt Idrætsgrenene.

At der skulde være forbundet nogen væ-

senlig Ulempe med denne Idræts Udøvelse,

kan jeg ikke ret tænke mig — vel at

mærke under visse Forudsætninger. Saaledes

den, at Fægtningen som Øvelsesidræt bliver

dyrket dobbeltsidig, især hos Damer, og gan-

ske særligt hos Børn.

Hermed kommer jeg da til kort at skulle

nævne visse Klasser at Mennesker, for hvilke

jeg vilde anse Fægtningen for en ganske sær-

ligt anbefalelsesværdig Idræt, nemlig Damer

og ældre Mennesker.

For Damers Vedkommende ligger det hel-
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dige i, at Fægtningen samtidig lærer dem sine Dyrkere i Alsidighed, Kraft, Smidighed,

energisk, maalbevidst Bevægelighed og graciøs,

smuk Beherskethed. — For ældre Menne-

skers Vedkommende har jeg den mest af-

gjorte personlige Erfaring for, at Fægtningen

baade physisk og — ikke mindst — psykisk

udøver en overordenlig gavnlig Virkning.

Chr. Jurgensen,

Prof., Dr. med.

For mit eget personlige Vedkommende har

jeg en levende Overbevisning om , at den

Interesse, der i min Studietid vaktes hos

mig for legemlig Idræt, og min Deltagelse i

Gymnastik, Skydning, Svømning og Roning

har været af væsentlig Betydning for hele

min Udvikling. I denne Periode, hvor den

aandelige Vækst krævede at hænge over Bø-

gerne og Tegnebrædtet , var det en Lykke

at kunne lade den legemlige Udvikling følge

Skridt hermed ; de idrætslige Sammenkomster

med jævnaldrende , livlige og interesserede

Kammerater fra alle Samfundslag hørte til

mine bedste Adspredelser og tilførte mig et

baade fysisk og psykisk Plus i mit senere

Liv. Og som det er gaaet mig, er det

sikkert gaaet de fleste Idrætsdyrkere , de

være Haandværkere, Kontormænd eller Bo-

gens lærde Dyrkere; det daglige, mer eller

mindre ensformige Arbejde kræver til Af-

ballancering en sund , legemlig Adspredelse.

Det viser sig da ogsaa, at hos vistnok den

langt overvejende Del af Idrætsdyrkerne be-

vares Interessen for Idrættens Trivsel langt

ud over det Tidspunkt, hvor egen praktisk

Deltagelse maa ophøre paa Grund af andre

Forhold. Gid Autoriteterne, Stat og Kom-

muner, maatte have et lignende Blik for den

Nytte, en sund, legemlig Udvikling af Stats-

borgerne er for Samfundet , og vilde træde

lidt mere hjælpende til, end Tilfældet end-

nu er.

De foran nævnte Idrætsgrene anser jeg

for de bedste, men navnlig den regelbundne

Gymnastik, fordi den i særlig Grad udvikler

Behændighed og Udholdenhed, og giver dem

Mod, Haardførhed og Beslutsomhed, og fordi

den ved Siden af at give hver enkelt Del-

tager Mulighed for at nærme sig Fuldkom-

menheden i disse Retninger, saa vidt som

hans gymnastiske Evner rækker, tillige —
sit Program tro — tilstræber en skøn har-

monisk Udførelse af hver enkelt Øvelse.

Den holdvise Udøvelse af Gymnastiken un-

der fælles Ledelse vækker og styrker ogsaa

hos hver enkelt Følelsen af den Betydning,

som god Disciplin og Pligtlyst har baade

for hver enkelt af os og for hele vort Sam-

fund.

H. C. V. Møller,

Havnebygmester.

Med Gammen og Interesse har jeg gen-

nemlæst Deres ærede Forespørgsel. Jeg

vil gerne svare Dem. Men — tænk Dem

:

Naar jeg i dette Øjeblik , efter et helt

Døgns næsten uafbrudte Arbejde og Færd-

sel paa Maskine, tilfods, paa min Ser-

vice, i Nat i Vogn gennem Skove og Mar-

ker, som de ser ud i „Hundevagten" i Juni,

naar jeg nu — Kl. 11 Aften — atter gen-

nemlæser Deres Spørgsmaal, saa befinder jeg

mig aldeles som den Sommerdag, da jeg

som Skoledreng skulde skrive — i 3 Ti-

mer! — en Examensstil, en „fri", over

Themaet: „Hvilken Indflydelse — fysisk og

psykisk og socialt — har et Liv i den fri

Natur, udenfor den moderne Civilisation, paa

Mennesket, F'olkestammerne ;
— paa dig

selv?" —
Kort: Deres Spørgsmaal er uhyre omfat-

tende. Og det kræver ifølge Deres Tids-

skrifts Art et meget sammentrængt, populært

formet Svar. En kunde skrive et tykt —
og ikke kedeligt — Bind om det, der her

kræves besvaret i Knaphed. — Jeg maa

derfor forud bede om Absolution for mine

Svars Ufuldkommenhed.

Jeg tager Deres sidste Spørgsmaal først:
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^Hvilken Sportsgren rummer efter Deres Me-

ning de fleste legemlige og aandelige Udvik-

lingsmuligheder?

Jaol. Jeg leder ikke efter Svaret. Jeg

har af „sport" i mit Liv drevet Jagt, Snøre-

fiskeri, Ridning, Cykling, nogen Sejlsport paa

Indsøer, samt — i mit 55. Aar — Kørsel

med Motorcykle. Fra mine tidligste Drenge-

aar brugte jeg Bøsse og Hund, lærte inder-

ligt Naturen og Faunaen at kende gennem

min Lidenskab for Jagt. Det var gennem

mit brogede Livs tungeste Tider Jagt, der

blev min ensomme Trøst, Naturen, der blev

min Kirke. Og det var som Jæger, jeg

vandt Kraft og Lyst til Livet, naar alt syn-

tes mørkt og frastødende for en fri Mand.

Min Kærlighed til Naturen , særdeles den

udyrkede , skaffede mig Energi til Arbejde,

som jeg ellers aldrig vilde have kunnet ud-

føre, saalidt som disse Arbejders Idé under

andet Vilkaar vilde være født i min Hjerne.

Som Jager har jeg truffet en stor Del af de

Mennesker , hvis Venskab jeg har lært at

skatte. Som Jccger har jeg fundet særegne

og egenartede Personligheder, her hjemme og

langt ude, Mænd af allerbedste Sort. Som

Naturkender har jeg i Mangeaarenes Løb

omsat Tvivl og Bitterhed i Selvtillid og Evne

til at tilgive og glemme og resignere. Uden

at krøge min Ryg. — Derfor elsker jeg

„Jagten". Ikke Massemordet paa halvtamme

Dyrehavshjorte, fedede Fasangaardsfugle osv.

Men den Jagt, hvor J'ildtet har sin gode

Chance; jeg skal søge og tilkæmpe mig

min. Jagten, alene, med Hund, i et Terræn,

der dog frembød nogen Risiko, Moser med

Hængedynd, Sivskove med dybe, lumske

Huller, og — i Udlandene — Jagt paa

Dyr, der kunde forsvare sig, bide fra sig,

spidde, sønderrive, — den Jagt var mig

kærest. Thi den foregik i en Natur, der

dog nærmede sig det Uberørte og derfor

stemte min Sjæl til Andagt og Ærbødighed.

„Jagt", saaledes som jeg anskuer dette

Begreb, udvikler alle Legemets Organer. En

brystsyg Skrædersvend har jeg set cycle for-

træffeligt — omtrent lige ind i Døden. Men,

der skal ret gode „Organer" til, naar et

Mandfolk fra Morgen til Aften skal færdes

i Pløjejord , Mose og Hede med tungere og

tungere Taske; og har han ikke de „gode

Organer" , saa kan han stundom erhverve

dem ved Jagt, — oftere end mangen Pro-

fessor i Medicinen aner.

„Jagt", saaledes som jeg anskuer dette

Begreb, udvikler Mands Snarraadighed, hans

Kombinations- og især hans Iagttagelsesevne.

Der torefindes mellem „Jægere" en vis Af-

art: Skyde-Idioterne. Det er Mennesker, der

væsentligst attraar at ,.skyde ned". Per-

soner, der væsentligst vurderer en Jagtdag

efter Mcengden af dræbt Vildt. Disse Med-

borgere skyder og træffer ofte fortræffeligt,

— stundom meget bedre end Jægerne

af Guds frygtelige Naade: de har saa meget

andet — og betydeligere — i Centralorganet

for menneskelig Intelligens. Men — Skyde-

Idioterne er ligesom Musik-Idioterne : De er

mest Mekanikere, Teknikere. — Den fødte

Jæger er en Naturforsker. En Tilbeder. En

Gudfrygtig.

Og, naar som i dette Land, Jagt snart er

en Saga blot, en Erindring fra Fortiden, —
naar „Europas mest oplyste Nation" i vor

Tid omsider har bragt det saa vidt, at hon-

nette Ambitioner, utrolige Fordomme, Man-

gel paa Naturkundskab og virkelig Kærlig-

hed til Fauna og Liv i Naturen, har lagt

øde en Nationalformue ved den hensyns-

løseste Ødelæggelse af alt, selv det uskade-

ligste Vildt, — naar Bøssen længe, længe

har hængt paa Knagen , kun brugt ved en

eller anden, endnu naadig Vens Klapjagt, —
naar den sidste ædle Jagthund af samme

Aarsag ing:en Efterfølger har faaet — nu,

saa er dog det bedste tilbage for den virke-

lige Jæger : Det dybe Samliv med Naturen.

Sansen for Lys og Skygge, for Uvejr og

Nat, for de tusinde Lj'd, — alt det, ingen

anden forstaar, saaledes som han.
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Men der er jo ogsaa i andre Sportsarter

Incitamenter for vor Energi og Snarraadig-

hed, vort Mod og vort Legeme.

Næst Jagt var Ridning mig kærest. Der-

efter Sejlads. Ingen af disse Sportsformer

giver dog den alsidige LegemsøvelsQ som

Jagt.

Dette gælder endnu langt mere Cycling.

Da vi benyttede de høje Forhjul med det

diminutive Baghjul, da var Cycling endnu

„Sport". Siden „Safetyens" Indførelse er

Cycling bleven en Hvermandssag. Som gam-

mel Hesterytter har jeg aldrig haft videre

Interesse for Cycling som Sport betragtet.

Enhver Klodsmajor kan cycle. Men meget

faa Mænd besidder Betingelserne for at blive

virkelig dygtige Ryttere — Betingelser, der,

ligesom ved al anden Sport, er baade psy-

kiske og fysiske.

Som 55-aarig Mand købte jeg mig min

første Motor — ganske tilfældigt, delvis for

at vise en ung Kaldsfælle en Tjeneste. Thi

— som gammel Hesterytter nærede jeg en

vis Fordom mod Motor-Cyclen. Den syntes

mig uskøn, „raa", svinsk m. m. m.

Jeg lærte hurtig dette interessante og in-

geniøse Befordringsmiddel at kende, dets

Krav til Nervesystemet, til Besluttetheden,

til Mod og Beregning. Og dets Fordringer

til vor mekaniske Snildhed. Min Motor har

i det sidste Aar gjort mig mange Bryderier,

mange Bekostninger. Den har bragt mig

som Begynder en Del Skuffelser, har kostet

mig mange Penge, talrige Skrammer og nye

Buxer og Forbandelser fra overkørte Hundes

Ejere, — disse Køtere, der stundom „pudses"

paa os af „Krakilere", og som faar os til

at vælte — trods al Aandsnærværelse —
med Udsigt til at faa vort Legeme udvisket

og maset, saa at der kun bliver en svag

Fedtplet tilbage af os i Landevejens Støv!

Men — trods alt: Himlen være lovet, at

jeg har lært Motoren at kende! Denne Op-

findelse er charmant. For et Menneske i

min alvorlige Stilling virker Motorfarterne

som et anspændt Ridt paa Hesteryg: op-

livende, adspredende, styrkende „Humør" og

Energi, Livsglæde. —- Mange fattige Folk

benytter allerede nu med stor Fordel Motoren

her i Provinserne. Den Mand, der kan

fremstille en driftssikker og billig, dansk

MoXovvogn, vil hastig blive rig.

I ovenstaaende Bemærkninger involveres

Svaret paa Deres iste Spørgsmaal; „Tror De,

at Sportslivet har haft nogen væsentlig Ind-

flydelse — fysisk og psykisk — paa Deres

Udvikling senere i Livet?" — Jeg skal dog

bemærke, at ligesom mit Liv jo ingenlunde

har været et „Sports-L/t/", og ligesom jeg

slet ingen Prætentioner nærer som „sports-

man", men er Kirurg og Administrator af

et offentlig Hospitals lægelige Forhold, —
saaledes staar det mig ganske klart, at det

vilde have været højst uheldigt og lidet til-

fredsstillende for mig i Længden, om „Sport"

havde været mit aandelige og fysiske Livs

største, mer eller mindre ensidige Formaal.

Og hermed har jeg formentlig kortelig be-

svaret ogsaa Deres ^die Sporgsmaal: „Har

Sporten været til ubetinget Nytte, eller har

den mulig vist mindre heldige Sider?" —
I fysisk Henseende har jeg aldrig iagttaget

andet end Nytte: Forfriskelse, Gammen og

Befrielse ved Sport. Men — var jeg ble-

ven professionel i nogen Sportsgren, havde

jeg nu — og i delte Land — været en

Ulyksalig. I intellektuel Henseende kan næppe

nogen velkonstrueret Personlighed „leve" paa

Sport alene — det skulde da være Jagt —
paa stort og farligt Rovvildt. Men i Dan-

mark, dejligst Vang og Vænge, er der kun

Løver paa Elleore.

Hans Kaarsberg.

Dr. med., Overlæge.

Jeg er af den Overbevisning, at Sporten

ikke blot fysisk har givet mig større Ud-

holdenhed og Spændstighed, men ogsaa psy-

kisk har bibragt mig forøget Evne til at

kunne koncentrere min Energi.
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For den akademiske Ungdom som for

anden Ungdom, hvis Arbejde medfører Stille-

sidden, mener jeg, at Sporten er en Nød-

vendighed for en sund Udvikling.

Potenserede Anstrængelscr under en Sports-

kamp skader formentlig kun, naar en eller

anden Svaghed er tilstede; fortsat Overdri-

velse maa fraraades som skadelig.

Paa Spørgsmaalet om Udviklingsmulig-

heder (aandelige og legemlige under et) vak-

er jeg mellem at svare Fodbold eller Rid-

ning. —
Th. Hillerup.

Overretssagfører.

Idratten — alle Arter af Legemsøvelse,

der tilsigter at styrke og hærde — har

skabt, hvad jeg vil kalde en fysisk Moral,

som er ved at bryde Bane i vort Kulturliv.

Den er intet mindre end en F'ornyelse, et

Oprør mod den ensidige Hersen med Bøger

og mod Læren om Jorden som en Jammer-

dal.

Se disse Titusinder af organiserede Gym-

nastikere og Sportsmænd ! Deres Holdning

er rank, deres Blik klart. De har Mod paa

Livet. De bærer et stort Stykke af Dan-

marks Fremtid paa deres stærke Skuldre.

Jeg øver selv daglig Hjemmegymnastik,

jeg løfter ofte tunge Vægte og jeg gaar me-

get. Det har bidraget til at holde mig frisk

og ung. Og jeg bliver ved med at øve Le-

gemets Kræfter, saalænge jeg lever. Hvad

jeg ved om andre, bekræfter mine egne Er-

faringer: Idrættens Dyrkere er kække og

brave Folk.

Dersom jeg ikke havde øvet Idræt fra

min unge Alder, vilde jeg sagtens nu have

været en gammel, sær Rad. Jeg har aldrig

personlig følt Ulemper af Idrætten, skønt jeg

en Gang fik et blaat Øje i Boksning og af

og til har kunnet være lidt øm over Læn-

derne af at løfte Vægte. Idræt har for mig

overhovedet kun været en personlig Glæde.

Jeg har aldrig sat Pris paa at konkurrere,

men jeg indrømmer, at Konkurrencen virker

stimulerende paa dem, der ikke øver Idræt,

og ansporer dem til at tage fat.

Af al Idræt anser jeg F"odsport som den

bedste, billigste og naturligste. Hvor meget

udmærket jeg end vilde kunne sige om Ro-

sportsmanden paa Sund og Bælt, om Cykle-

sportsmanden, der forkorter Afstanden mel-

lem Metermilene, om den herlige Brydesport

og med nogen Uret forkættrede Boksning,

om Skøjteløberens Leg paa Isens blanke

Flade, om den disciplinerende og harmonisk

udviklende Gymnastik osv. — et staar klart,

at Fodsportsmanden er aldrig eller saa godt

som aldrig afhængig af Vind og Vejr, af

Tid og Sted og Hjælpemidler. Vorherre gav

os to Ben for at gaa og for at gaa meget.

Thi ved Fodsportsmandens Sti, hvor ingen

Cykle kan køre, spirer Somrens Roser, og

han gaar, hvor han vil. Friherre over hele

Verden er han, den vandrende Svend, og

der er ingen anden Ulempe ved hans Idræt

end de slidte Støvlesaaler. Han faar rigeligt

Raad til at lade dem forsaale, thi han sam-

ler sig Kapital i Sundhed. Hans Blod rul-

ler rask gennem Aarerne, han hilser den fri

Natur med Sang.

Derfor har alle Digtere besunget ham,

selv om de ikke selv gad dyrke Fodvandrin-

gen som Idræt.

Jeg søgte den ensomme Landevej

i Morgenens aarle Time.

gennem Byer og Bakkedrag snoed' den sig

som en milelang Solskinsstrime

;

oppe fra Kirketaarn Klokkerne klang,

mens Lærken steg glad imod Himlen,

min Fod blev saa let, skønt Vejen var lang,

jeg higer jo fremad og higer med Sang

for at slippe fra Wøvlet og Vrimlen.

A. C. Meyer
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Af Dr. phil. R. Besthorn.

,E
N Prinsesse

!

" raabte den hollandske

Prins-Gemal med Glædestaarer i

øjnene ud i Adjudantværelset i Haag-

Slottet den 30. April, ti Minuter før Kir-

keklokkerne i den hollandske Residens-

stad forkyndte den syvende Morgentime.

Nervøs og stammende lod Dronning Wil-

helminas Sekretær, Jonkheer van Geen,

det glade Budskab gaa videre til Hof-

personalet og de Journalister, der havde

forstaaet at tiltvinge sig Adgang til Hof-

fet. Budskabet fløj videre. Det blev

modtaget med Tvivl. I en halv Snes

Dage havde Reportere fra mange Lande,

med de over al Beskrivelse paatrængen-

de berlinske Scherlianere og Mosseanere

i Spidsen, kedet sig gyseligt i den lige

saa dyre som stilfærdige Fredskonference-

By, som Solkongen havde kaldt Verdens

største Landsby.

Dronning Wilhelmina har baaret Nag

til Journalisterne lige siden Maj 1895,

da hun steg op i Taarnet i Mastrichts

St. Servatius-Kirke, blev bange paa Halv-

vejen og fremstammede de mindre he-

roiske Ord: „Hold godt fast paa mig,

det vilde ikke være rart at knække Hal-

sen!" Da den mindreaarige Dronning i

samme øjeblik opdagede et Par Presse-

mænd, udbrød hun forbitret: „Journali-

sterne skal da ogsaa have deres Næse

alle Vegne!" Senere satte hun allerhøjst-

egenhændig en i sit Blads og sine nys-

gerrige Læseres Tjeneste altfor ivrig Re-

porter paa Døren, og hun havde givet

strænge Ordrer til at afspærre Haag-

Slottet, hvorfra Holland med Spænding

og hele Verden med Interesse imødesaa

Budskabet om en hollandsk Tronarvings

Fødsel, for alle „Uvedkommende". Disse

Ordrer førte dog kun til forhastede

Efterretninger, der allarmerede selve Gar-

nisonen i Rigets Hovedstad, hvor man
illuminerede Infanterikasernen, og Office-

rer og Soldater viste sig paa Gaden i

Gaiadragt. Hoffet i Haag maatte nu

aabne Slotsportene for nogle udvalgte

Medlemmer af Pressemændenes Skare,

men Mistilliden til Efterretningerne fra

Dronning Wilhelminas Slot havde slaaet

Rod i Befolkningen. Først da Herolder

red gennem Haags Gader og gentog

Budskabet: „Der er født en Prinsesse!"

og de 51 Salutskud lød fra Kanonerne

paa Maliebaan, vidste Befolkningen, at

det denne Gang var Alvor. Den Haag

anlagde Festdragt, fra Hus til Hus raabte

man: „Een Prinses, hoera! Het is een

Prinses!" Mælke- og Grønt -Vognene,

Droskerne og Sporvognene blev i et Nu
prydede med Driekleur- og Orangeflag,

og Festjubelen forplantede sig hurtigt til

hele Holland. I Amsterdam, hvor Be-

folkningen først sent vender hjem fra

Kalverstraat-Promenaden og den uende-

lige og inderligt grimme „Hovedgades"

Kafeer, kom man først ved 9-Tiden paa

Benene; men til Gengæld var Folkeglæ-

den over, at Holland virkelig havde faaet

en Tronarving, saa overstadig, som

Folkedemonstrationer nu en Gang plejer

at være i Dam-Slottets By.

Endelig en Tronarving!

De store Wilhelmer af Oraniens be-

rømmelige Hus var under den foreløbigt

sidste Konge af Holland, den livsglade og

ægte sejge „Mynheer" Wilhelm III, ble-

vet ramt af en haard Skæbne. Kongen

havde i sit 38-aarige Ægteskab med den

vviirttembergske Prinsesse Sophie halt tre

Sønner. Den næstældste Søn døde som

Barn. Den 3. Juni 1877 døde Dronning

Sophie. Kong Wilhelms Undersaatter

frygtede tor, at deres Konge, som var
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en djærv og ægte sejg Hollænder, men

ikke i nogen Henseende var et Dyds-

mønster, efter Dronningens Død skulde

give sine Lidenskaber altfor frie Tøjler,

og de nærede Bekymringer, hvis Beret-

tigelse en nær Fremtid skulde godtgøre,

for Dynastiet. Generalstaterne opfordrede

i deres Adresse til Herskeren i Anledning

af Dronninf? Sophies Død den 6^)-aarige

Kong Wilhelm til at give Landet en ny

Dronning, Minister Koppeyne paatog sig

at finde en passende Prinsesse; han fore-

slog Prinsesse Emma af Waldeck og

Pyrmont. Kongen friede og fik Ja. Den

7. Jan. IHl*^} holdt den 62-aarige Konge

i Arolsen Bryllup med den 20-aarige

Prinsesse Emma. Faa Maaneder efter

døde 7>onfølgeren, Prins Wilhelm, og

Haabet om Dynastiets Bevarelse beroede

nu kun paa Kongens yngste Søn, den

28-aarige Prins Alexander, der var nok

saa meget hjemme paa Paris' Boulevar-

der som paa Dam. Hollænderne modtog

derfor den 31. August \HH() med Glæde

Budskabet om, at Holland havde faaet

en Prinsesse. Fire Aar efter døde Prins

Alexander, og den lille Wilhelmina var

nu Hollændernes sidste Haab om at

undgaa en Hersker fra Kejser Wilhelms

i Holland ikke altfor elskede Rige — i

P'ølge hollandsk Arvefølge gaar Manden

forud for Kvinden, men ogsaa en Kvinde

kan bestige Tronen.

Den lille Wilhelminas første Barndoms-

aar var en saare bevæget Tid for Hol-

land og dets Kongetamilie, og den gamle

Konges Sygdom gav Anledning til en af

de mærkeligste Episoder i den moderne

Historie.

Kongen fik i Begyndelsen af 1889

Sukkersyge og derefter Difteritis. Wil-

helm III havde aldrig haft nogen Fortro-

lighed til sine Ministre, og der var hol-

landske Ministre, og selv Ministerpræ-

sidenter, som ikke havde set deres

Konge efter den Dag, da de for ham
havde aflagt Ed paa Forfatningen, men
maatte nøjes med at staa i skriftlig For-

bindelse med Monarken. Den daværende

Ministerpræsident Mackay vidste vel, at

Kongen var meget syg, men Livlægerne

var tavse, og Ministrene kunde kun

af Antallet af ubesørgede Sager slutte

sig til Herskerens Tilstand. En Tid lang

underskrev Kongen med paaholden Pen

ved Dronningens Hjælp, men tilsidst

modtog Ministerpræsidenten end ikke

Dokumenter med disse vaklende Skrift-

træk.

Ministerpræsidenten vilde kun nødig

skride ind. Hans antiliberale Kabinet

stod paa svage Fødder, og han vidste,

at den myndige Konge vilde blive fryg-

telig forbitret, hvis han atter kom til Be-

vidsthed og erfarede, at Ministeriet havde

tiltaget sig nogen af hans Rettigheder.

Men da der tilsidst henlaa over 20X)

ubesørgede Sager paa Wilhelm III's Skri-

vebord, forlangte Mackay henimod Slut-

ningen al Marts 1889 en bestemt Erklæ-

ring af Livlægerne. De maatte indrømme,

at de allerede for nogen Tid siden havde

opgivet Kongen. Den 26. Marts forelag-

de Mackay Kamrene en Regentskabslov,

den 3. April blev Regentskabet indsat,

og samtidig hermed overtog Hertug Adolf

af Nassau Regentskabet i Luxemburg,

der kun ved en Personalunion var for-

bundet med Kongeriget Holland.

Da Luxemburgerne ved den Fest, der

afholdtes i Anledning af Hertugens Ind-

sættelse til Regent raabte: „Leve Regen-

ten!" svarede Hertugen, der overalt op-

traadte med stor Takt: „Leve Kongen!"

Hertugen anede kun lidt, hvilken Betyd-

ning disse Ord skulde faa. Kongens

kraftige Natur vandt Overhaand, og med

den største Forbauselse erfarede Verden,

at den af Lægerne opgivne Wilhelm III

var i Bedring, og derefter, at han i Be-
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gyndelsen af Maj atter havde overtaget

Regeringen efter en for Mackay meget

ubehagelig Scene. Hertug Adolf fore-

spurgte pr. Telegraf, om han skulde ved-

blive at lette Kongen Regeringens Byr-

der i Luxemburg. Kongen svarede : „Jeg

overtager selv Regeringen,"

Kong Wilhelms vidunderlige Livskraft

havde vundet en mærkelig Sejr, men

den 23. November 1890 bukkede Kongen

under for sin Sygdom, og den tiaarige

Wilhelmina besteg Tronen under sin un-

ge Moders Formynderskab.

Wilhelmina havde været sin Faders

Yndling. Den gamle Oranjer, der i godt

Lag kunde være saa livlig som nogen,

men ogsaa var saa stiv og ubøjelig som

nogen Mynheer, der nogen Sinde er

gaaet over Dam, var overfor sin Alder-

doms Barn lutter Føjelighed, og han

vaagede lige til sine sidste Dage med

den største Omhu over hende og hendes

Opdragelse. Den lille Prinsesse havde da

heller ikke nogen Sans for det Budskab,

som Hofembedsmændene bragte hende

faa øjeblikke efter, at hendes Fader

havde udaandet, at hun var Hollands

„Konigin". Hun havde gengældt sin

Faders Kærlighed, og hun tog sig hans

Død meget nær.

Prinsesse Wilhelmina havde i seks Aar

været Hollændernes sidste Haab om de-

res gamle Kongeslægts Bevarelse. De

fulgte med den største Interesse den lille

Dronnings Udvikling, og de hollandske

Journalister søgte paa enhver Maade at

tilfredsstille deres Landsmænds meget

berettigede Videbegærlighed. Jo mere

Hollænderne i deres Blade læste om Wil-

helmina, desto mere overbeviste blev de

om, at hun var „Oranje in ziel en zin",

i Sind og Skind en ægte Hollænderinde.

De glædede sig maaske ikke mindst over

den lille Dronnings smaa Unoder, og

hendes djærve Undersaatter fortalte hver-

andre med et bredt Smil om den ikke

just hofmæssige, men meget betegnende

Haandbevægelse, hvormed hun belønnede

Hofmænds og selv Ministres altfor dybe

Buk.

Tiden gik, og den unge Dronning vok-

sede til under sin Moders forstandige

Opdragelse og Regentskab, til Wilhelmi-

na med sit fyldte 18. Aar selv overtog

Regeringen. Hendes Kroning eller rettere

„Inhuldigingen" fandt Sted den 6. Sep-

'tember 1898 i „Nieuwe Kerk", der lig-

ger lige overfor „Het Paleis" ved Am-
sterdams „Dam". Hver Plads i den store

gothiske Kirke var optaget- Der skal

være budt indtil 10,000 Gylden for en

Plads, og selv mindre gode Pladser var

blevet betalte med et Tusinde Gylden.

Den historiske Scene havde da ogsaa i

flere Henseender Interesse, ganske sær-

ligt ved Dronningens Oplæsning af den

af hende selv forfattede Tale, hvori hun

aflagde Ed paa Forfatningen. Den unge

Dronning havde først en Time før Høj-

tideligheden meddelt sine Ministre Talen

for at faa deres Billigelse.

„Dét er første Gang," sagde hun i

Statsraadet, „at jeg foretager mig noget

som Dronning, og det bliver ogsaa sid-

ste Gang, jeg som Dronning foretager

mig noget uden Dem. Men da jeg i Dag
skal tale til mit Folks Repræsentanter,

ønsker jeg at tale med mine egne Ord.

De vil ikke volde mig den Sorg, at hin-

dre mig deri." Der var „Liberale", som

tog Anstød af Dronningens Ønske, og en

af dem sagde: „Hun skal snart faa at

vide, at der her i Landet ikke er Plads

for den personlige Magt." Men Mini-

strene opfyldte hendes Ønske, og Dron-

ningen oplæste for Generalstaternes Med-

lemmer sin egen Tale.

Og Dronning Wilhelmina oplæste paa

en fuldendt og gribende Maade Talen,

ganske særfig Edsformularen. „De, der
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har hørt Dronningens Røst," skrev Char-

les Benoist til „Revue des deux mondes",

„hører den endnu. Jeg hører endnu den

fuldendte Autoritetstone, hvormed hun

sagde: „Mine Herrer Medlemmer af Ge-

neralstaterne!"; jeg hører den alvorlige,

bedrøvede Klang, hvormed hun udtalte

Ordene: „Min uforglemmelige Fader,"

den malmfulde og klangfulde Stemme,

hvormed hun udtalte Ordene: „Huset

Oranien kan aldrig — ahirit^ — udrette

tilstrækkeligt for Nederlandene" ... Og
hvorledes sagde hun ikke Ordene: „Jeg

sværger!" Man var henrykt derover.

„Jeg troede ikke," betroede en af Regent-

skabets gamle Ministre mig, da vi forlod

Kirken, „at man kunde lægge saa meget

ind i Ordene: „Jeg sværger!" Hendes

„Jeg sværger!" og hendes „Aldrig!" —
selv den største Kunstner kunde ikke

have sagt det bedre." — En stor Kunst-

ner vilde ikke have sagt det saa godt.

Alt var her en Dronning, en født Dron-

ning, ikke Spor af en Teaterdronning.

Det er tydeligt, at der i denne unge Pige

er meget mere end en ung Pige: en Per-

sonlighed!" Og medens Dronningen op-

læste sin Tale, havde Charles Benoist

studeret hendes Ansigt med det udpræ-

get kvindelige Overansigt og det næsten

mandige Underansigt, og han havde der

som i hendes Stemme fundet „en mær-

kelig Blanding af Gratie og Energi."

Holland havde en myndig „Konigin",

men Dronningen havde endnu ingen

Gemal. Man havde allerede i flere Aar

drøftet Gemal- Spørgsmaalet, og en hol-

landsk Doktordisputats, hvori en ung

Jurist, Westendorp, i 1893 behandlede

„Dronningens Ægteskab", havde den for

slige Bøger usædvanlige Skæbne, at blive

trykt i mange Oplag.

Man havde ventet, at Dronningens

Forlovelse vilde blive deklareret ved Kro-

ningsfestlighederne, og tyske Referenter

nævnede med stor Bestemthed en wei-

marsk Prins. Prinsen havde da ogsaa

aflagt et længere Besøg ved det holland-

ske Hof paa Soesdyk, men rejste før

Kroningen. Der blev senere nævnt flere

andre „Lykkelige", men først den 16de

Oktober 19(DfJ bragte Ekstranumre af de

amsterdamske Blade en Proklamation

„Til mit Folk!", hvori Dronningen med-

delte sine Undersaatter sin Forlovelse

med Hertug Heinrich af Mecklenburg-

Schwerin. Dronningen havde lært Prin-

sen at kende i Sommeren 1900 paa det

idylliske Schwarzburg.

Den 7. Februar 19<Jl ægtede Dronning

Wilhelmina Prins Hendrik af Nederlan-

dene.

Prins-Gemalen blev selvfølgelig mod-

taget med Mistro i Holland. For det før-

ste var naturligvis i Hollændernes øjne

ingen god nok til deres forgudede Wil-

helmina; for det andet var den meck-

lenburgske Prins en ganske ubekendt

ung Mand. Man kunde i „Almanach de

(iotha" se, at han var den yngste Søn at

den fra den tysk-franske Krig bekendte

Storhertug Friedrich Franz i dennes tre-

dje Ægteskab, og at Hertug Heinrich

var født i Schwerin den 19. April 1876

og var preussisk Gardeløjtnant — ved

sit Giftermaal avancerede han til Gene-

ralmajor. Men iøvrigt vidste man egent-

lig ikke andet om PrinsGemalen. end at

han var en dygtig Rytter.

Populær blev den hollandske Prins-

Gemal ikke. og en behagelig Stilling hav-

de han heller ikke, men Hollænderne var

rede til at tilgive ham alt for en Tron-

arving. Atter og atter tilsmilede Haabet

det unge Par, atter og atter blev det

skuffet, og Dronningens Liv svævede

flere Gange i stor Fare. Man drøftede

atter med stor Bitterhed og nationale

Bekymringer Udsigterne til, at en af de

mange t3'^ske Prinser, der kunde rejse
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Arvekrav paa Hollands Trone, kunde gamle Sætning „Heller tyrkisk end papi-

blive dets Konge, og endog Farerne for

en tysk Annexion. Tyske Blade afviste

med dyb Harme disse „Insinuationer",

men der var dog ogsaa tyske Blade,

som ikke helt benægtede, at Tyskerne

selv havde fremkaldt Hollændernes Be-

kymringer ved deres Henvisninger til,

at det tyske Rige „maatte have Holland",

og at Hollænderne var Tyskere. Sikkert

er det, at man i Holland stærkt drøftede

Spørgsmaalet om virksomme Alliancer

til Beskyttelse for det lille Land, der er

saa svagt og saa rigt — og dets

lokkende Kolonier. Kejser Wilhelm søgte

selv at dæmpe Hollændernes Frygt ved

den i sin Tid saa berøm.te, nu allerede

mere end halvt glemte Nordsø-Overens-

komst.

Nu er i det mindste Faren for, at en

af de 41 tyske Arveprinser skal bestige

Hollands Trone, foreløbigt overstaaet.

Holland har faaet „een Prinses", og Prins-

Gemalen, der allerede havde vundet mere

Sympathi hos sin Gemalindes Lands-

mænd, navnlig ved sin kække Optræden

ved Hoek van Holland-Katastrofen, kan

glæde sig ved en ikke ringe Popularitet

som Prinsesse Julianas Fader. Hollæn-

derne jublede den 30. April. De aandede

lettere, og de kunde rette deres Opmærk-

somhed paa de nærforestaaende Valg til

Generalstaternes andet Kammer.

Valgene i Holland har en ganske sær-

lig Karakter, en udpræget religiøs Ka-

rakter. Holland er „Bibelens Land", det er

endnu som i Reformationstidens Dage

de teologiske og dogmatiske Stridighe-

ders Land, og den store Del af Befolk-

ningen er enten troende Katholiker •

—

en Tredjedel — eller troende Kalvinister,

om end med flere Afskygninger. Katho-

likern,e og Kalvinisterne er selvfølgeligt

fødte Modstandere, og der er endnu

mange Kalvinister, som holder paa den
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stisk". Men i de sidste tyve Aar har de

to Partier kæmpet ved hinandens Side

mod Liberalismen, der gjorde sig stærkt

gældende ikke blot paa det politiske, men
ogsaa paa det religiøse Omraade. Det

første Forsøg var ikke heldigt; „Antipa-

pisterne" overholdt ikke Alliancen. Men
saa fremtraadte der i Kalvinisternes

Rækker en højt begavet, energisk Agita-

tor, Dr. Abraham Kuyper, der forstod at

gøre energisk Front baade mod den teo-

logiske Liberalisme og de altfor antipa-

pistiske Kalvinister, der nu optraadte

som et selvstændigt Parti, det antiultra-

montane Parti, det „Historisk-kristelige

Parti'', under Ledelse af Dr. Savornin

Lohman. Dr. Kuyper dannede det saa-

kaldte antirevolutionære Parti paa Grund-

lag af sit „Antithese - Program", et

„Enten-Eller", hvori han delte de po-

litiske Partier i Kristne og Hedninger.

Særligt kort og klart udviklede Kuyper

sit antirevolutionære Program i sin Valg-

tale i Sliedrecht den 13. Juni 1901.

„Den Kamp, vi fører," sagde Kuyper,

„bør være en Principkamp; vi kæmper
ikke mod de Liberale som Personer eller

mod de liberale Interesser, men mod den

liberale Livs- og Verdensopfattelse. Det

liberale Parti er næsten overalt i Europa

et dødsdømt Parti. Det bevarer endnu

kun Magten i Frankrig, og der er det

egentlig ikke noget liberalt Parti. Det

liberale Parti er ifølge sin Oprindelse et

„unederlandsk" Parti; det er fremgaaet

af den franske Revolution. Denne Revo-

lution har udrettet meget godt, men der-

for kan man ikke billige den franske

Revolution som Revolution. Dens Prin-

cip var ikke godt, det var: M Dieu, ni

maitre. Liberalismen er mod Gud ....

Eksisterer der en almægtig Gud eller

ikke? Hvis Svaret lyder bekræftende, maa

man dyrke Gud i Familien, i Staten,
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overalt. De Liberale søger at svække

Guds Suverænitet. I Kamret har jeg al-

drig hørt et Ord om Guds Autoritet.

Den materialistiske Aand svækker Fol-

ket. De kristne Sæder fordærves ved

Pariseraanden. Den hellige Aand maa
kæmpe mod den franske Aand til Vel-

signelse for Folket."

Dette Program var ganske skikket til

at danne Grundlaget for en kalvinistisk-

katholsk Alliance mellem de Kristne mod
Hedningerne, og det katholske Partis

Fører, Dr. Schoepman, var villig til Alli-

ancen, saa snart Kuyper raadede over

et tilstrækkelig stærkt Parti. Kuyper kæm-
pede som en Løve baade fra Talerstolen

og i sit Organ „Standard". Kuyper var

en stor Taler, og han var vel nok Hol-

lands mest fremragende agitatoriske Jour-

nalist. Kuyper førte desuden Kampen

for sit „orthodoxe-kalvinistiske Parti"

mod den theologiske Liberalisme og den

officielle reformerte Kirke ved sine Fri-

menigheder og ved det af ham stiftede frie

Universitet i Amsterdam, hvor han selv

optraadte som Docent. Han vandt stor

Fremgang, navnlig paa Landet og blandt

Smaakaarsfolk i Byerne, og da Tiden

for Valgene i Juni 1897 nærmede sig,

blev Schoepman og Kuyper enige om at

benytte den nye, af det liberale Kabinet

Van Houten-Roell gennemførte Valglov, der

forøgede Vælgernes Antal fra 350,000 til

800,0(X), til et energisk Forsog paa i Fælles-

skab at berøve „Hedningerne", de liberale

Partier, Magten. De kristne Partiers

officielle fælles Valgprogram var 1) Stats-

understøttelse til de højere private kon-

fessionelle Skoler og Statsanerkendelse

for de af disse udstedte Diplomer; 2)

Agrarisk Beskyttelsestold. Det virkelige

fælles Program var: „Ned med de Libe-

rale.
"

De Liberale havde højt begavede Fø-

rere, men de var i Holland, som i Bel-

gien, splittede i flere Grupper, som næ-

sten kun var enige om Nødvendigheden

af at knuse „den klerikale Reaktion" og

kun nærede ringe Tillid til at kunne naa

dette Maal. Den liberale Ministerpræsi-

dent Van Houten ansaa de Liberales

Stilling for at være saa stærkt truet, at

han mente at maatte stige ned paa Are-

naen, og han steg for langt ned og

vakte Anstød baade hos den store Be-

folkning og ved Hoffet, da han drog den

unge Dronning ind i Valgkampen og

spurgte sine Vælgere, om de troede, at

Dronning Wilhelmina, naar hun til næ-

ste Aar skulde krones, helst vilde gaa

mellem ham selv og hans Kollega Roétl

eller mellem Dr. Schoepman og Dr. Kuy-

per. De konservative Agitatorer Kuyper

og Jesuiten Ermans optraadte med ikke

mindre Hensynsløshed, og de Liberale

stemplede ikke uden Grund Ermans' po-

litiske Rundrejser som „Bagvaskelsesrej-

ser"; han fortalte overalt sine Tilhørere,

at de Liberale var „svorne Fjender af

Religionen og af Huset Oranien."

Kuyper og Schoepman naaede dog

ikke deres Maal. De Liberale led ganske

vist et stort Nederlag ved Valgene den

15. Juni, ved hvilke de kun sejrede i 14

af de 100 Kredse; men i henved Halv-

delen af Valgkredsene forblev Kampen
uafgjort, og ved Omvalgene havde de

Liberale som sædvanligt de bedste Chan-

cer. De støttedes desuden ved Omvalgene

baade indirekte og direkte af det histo-

risk-kristelige Parti. De allierede konser-

vative Partier vandt kun 45 af de 100

Mandater (22 Katholiker og 23 Antire-

volutionære), og for saa vidt var de Li-

berale reddede. Men de Liberale havde

mistet 9 Mandater, de var fra 57 smeltede

sammen til 48, og de kunde kun faa

Majoritet i andet Kammer ved Hjælp at

Socialisterne, der mod al Forventning

havde vundet tre Kredse. De Liberale
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kunde desuden vente Støtte af et Par

konservative og radikale Løsgængere.

Ministeriet Van Houten faldt for Val-

gene, og der var i længere Tid Tale om
et Forretningsministerium. Tilsidst over-

drog Dronning-Regentinden Dannelsen af

el nyt Kabinet til den liberale Progres-

sist Pierson. Han ledede Regeringen med
Dygtighed; men Kuyper vandt mere og

mere Fremgang, en stor Del af Gejstlig-

heden stillede sig aabenlyst paa hans

Side, og ved Omvalg mistede de Libe-

rale to Kredse, henholdsvis til en Socia-

list og en Katholik. Ministeriet fremkaldte

desuden stærk Misstemning hos den ra-

dikale Fløj af Regeringspartiet ved sin

Hærreform, der forøgede det aarlige

Kontingent til Militsen fra 11,000 Mand
til 17,500 Mand.

Det var i det hele klart, at den ortho-

doxe Kalvinisme og Dr. Kuyper havde

Vind i Sejlene, og Kuyper var Mand for

at benytte Chancerne. Hvert fjerde Aar

skal der atholdes Valg i Holland, og der

blev udskrevet Valg til den 14. Juni

1901. Umiddelbart før disse Valg til-

føjede Kuyper de Liberale et afgørende

Nederlag ved Valgene til Provinsraadene,

der har Betydning for Sammensætningen

af første Kammer, og ved Valgene til

andet Kammer led de Liberale et stort

Nederlag. De var, som sædvanligt, hel-

digere ved Omvalgene, Det nye Kammer
kom til at bestaa af 42 Liberale (27 Li-

berale, 8 Demokrater og 7 Socialdemokra-

ter) og 58 Antiliberale (30 Kalvinister,

25 Katholiker og 3 Medlemmer af det

historisk-kristelige Parti). Kuyper havde

sejret, og han kom til Magten.

Kuyper var utvivlsomt Hollands mæg-
tigste Politiker, men han var ogsaa paa

Grund af sine udprægede religiøs-politi-

ske Anskuelser og sin hensynsløse Op-

træden som Politiker og Journalist Gen-

stand for Modstandernes særlige Had,

og „Antipapisterne" voldte ham stadigt

Vanskeligheder. Forholdene var heller

ikke gunstige for ham; den store Jern-

banestrike lagde i høj Grad og i lang

Tid Beslag paa al hans Energi. Ved
Valgene 1905 bevarede vel Katholikerne

24 af deres 25 Mandater, og det kriste-

ligt historiske Parti fik ni Mandater, men
Kuypers Parti smeltede sammen til 16

Mand. De Liberale fik heller ikke Fler-

tal, men de 44 Liberale, der valgtes,

kunde dog i Forening med de fem So-

cialister og de to Demokrater beherske

andet Kammer — med een Stemmes
Flertal ! Dronningen overdrog den højt

begavede liberale Fører Goetnan-Borgesitis

at danne et Ministerium. Han dannede

den 14. August 1905 et liberalt Koali-

tionsministerium, i hvilket De Meesier

overtog Ledelsen.

Det liberale Ministerium De Meester

stod fra første Færd paa svage Fødder,

og Forsvarsspørgsmaalet , der mere og

mere trængte sig frem paa Dagsordenen,

fremkaldte Splid mellem de Liberales højre

og venstre Fløj og voldte gentagne Mi-

nisterkriser. Den 21. December 1907

stod den afgørende Kamp om Krigsmi-

nister W. de Rappards Budget. Fem
Medlemmer af det lille Regeringsflertal samt

Demokraterne og Socialisterne stemte,

om end at meget forskellige Grunde,

sammen med Højre, og Krigsministeriets

Budget blev forkastet ved 53 Stemmer mod
38. Den 25. December indgav Ministe-

riet De Meester sin Afskedsbegæring.

Dronningen overdrog den „moderate"

Højremand Heemskerk at danne et nyt

Kabinet.

Ogsaa det moderate Højreministerium

Heemskerk stod paa svage Fødder, men
dets Stilling styrkedes ved Udenrigsmi-

steren Marées van Sunndercns dygtige Le-

delse af Hollands Optræden i det van-

skelige Venezuela-Spørgsmaal og ved den
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tiltagende Opløsning af de Liberale, der

paa Spørgsmaaiene om Valgreformen og

Alderdomsforsørgelsen splittedes i tre

Grupper: Det frisindet-demokratiske For-

bund (yderste Venstre, Treubs og Druk-

kers Parti), den liberale Union (Cen-

trum, ledet af Bogesius og De Meester)

og de frie Liberale (Højre Fløj). Heller ikke

Højrepartierne var enige om disse Spørgs-

maal , men det lykkedes i Maj 1909

Kuyper, der atter optraadte med al Energi,

at tilvejebringe en Valgoverenskomst mel-

lem sit eget „antirevolutionære" Parti,

Katholikerne og det historisk -kristelige

Parti paa følgende Grundlag: De kon-

servative Partier støtter i Forening samt-

lige Højrekandidater, der havde Sæde i

det gamle Kammer; i de Valgkredse, som

de Konservative mistede 1905, og hvor

den daværende Højrekandidat stiller sig

til Valg, støtter alle Partier i Forening

denne Kandidat; i større Byer med flere

Valgkredse søges der tilvejebragt Enig-

hed om Højrekandidaterne; i de Kredse,

som de Liberale havde i Besiddelse før

1905, har de tre Højrepartier frie Hæn-

der.

Højrepartierne gik enige til Valg under

Kuypers Ledelse; Venstrepartierne var

splittede og bekæmpede tildels hverandre

med Forbitrelse. Kuyper førte Valgkam-

pen med al Energi. Han kaldte i de

kraftigste Udtrj^k de Kristne til Kamp
mod Hedningerne. „Knæler I med os

ned for Kristusbilledet?" tilraabte han

Vælgerne.

Den 1 1 . Juni stod det store Valgslag,

De tre allierede konservative Partier

vandt her en enestaaende Sejr. De Kon-

servative vandt allerede i første Valg-

omgang 54 Mandater og var altsaa sikre

paa Flertallet i det nye Kammer, medens

Venstrepartierne kun sejrede i ti Kredse.

Det var, som man sagde, „et Sedan"

for de Liberale. Det lykkedes dem ganske

vist, som sædvanligt, at komme bedre

fra Omvalgene den 23. Juni, men det

endelige Resultat blev et betydeligt og

afgjort Flertal for de Konservative. Det

nye hollandske andet Kammer kommer
til at bestaa af 40 „Liberale" (25 Libe-

rale, 8 Demokrater og 7 Socialister),

medens de Konservative raader over 60

Mand (25 Katholiker, 23 Antirevolutio-

nære (Kuyperianere) og 12 Historisk-

Kristne. Selv om de Historisk-Kristne i

enkelte Spørgsmaal skulde skille sig fra

de andre Højrepartier, vil disse dog raa-

de over et tilstrækkeligt Flertal, og de

vil kun kunne overstemmes, hvis det

næsten utænkelige Tilfælde skulde ind-

træde, at alle de andre Partier stemmede

enigt sammen mod Katholikerne og de

Antirevolutionære.

Formelt har Ministeriet Heemskerk sej-

ret. Men den virkelige Sejrherre er Abra-

ham Kuyper, og der er Udsigt til, at den

moderate Heemskerk -— „Den joviale

Kristendoms Mand" kalder Kuyper ham
— vil falde for sin Sejr, og at Dr. Abra-

ham Kuyper atter griber Regeringens

Tøjler i Dronning Wilhelminas Rige.
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En Ledvoglcrskc giver Signalet „Fri Bane" for Toget. En IJraisine er sat af paa Overkerslen.

MELLEM TO TOG
Af Ingeniør, cand. polyt. J. Falck.

VED Siden af den egentlige Toggang fører

Jærnbanesporet en Færdsel af særlig

Art i saakaldte Draisine- og Trolliekørsel.

Den er uden Sammenhæng med den daglige

Trafik, som denne kendes af Publikum, og

foregaar kun i Banens Interesse eller i nær-

staaende Øjemed. Den foretages i Togpau-

serne — mellem to Tog, som det hedder —
og Lederen planlægger Kørslen efter For-

godtbefindende uden andre Baand end de

nødvendige Hensyn til Toggangen.

Men ligesom den, der vil gaa ind mellem

to Møllevinger i Fart, maa tage Lejligheden

nøje iagt, saaledes kræver det baade Indsigt

og Paapasselighed, naar man efter eget Skøn

griber ind i det mægtige Spil af rullende

Tog, der løber frem og tilbage. En Ufor-

sigtighed eller en Forglemmelse kan med-

føre Tog forsinkelse eller — i alvorligste

Fald — Livsfaren for En selv og Mand-

skabet. Fra Lokomotivet holdes der vel

stadigt Udkig med Strækningen, men der

er vanskelige Steder, f. Eks. hvor Sporet

gaar i Kurve gennem en Skov eller en

dyb Indskæring, hvor Køretøjet ikke kan
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opdages saa tidligt, at Togbræmsen kan an-

vendes med Nytte.

Man har ikke blot Eksempler paa , at en

Draisine er blevet splintret under Toget,

mens Folkene reddede sig i sidste Øjeblik

ved at springe af, men der er ogsaa Til-

fælde, hvor Kørslen har kostet Menneskeliv.

Paa en Draisinetur maa man derfor med

Opmærksomhed følge Togenes Løb. Nær-

mest Interesse har man jo af Spillets øje-

blikkelige Fase for det Banestykke, hvorpaa

man opholder sig. Og er man iforvejen

kendt med Toggangen paa Strækningen, vil

det jo ogsaa være mest husholderisk kun

at beskæftige sig hermed. Men det rette

Overblik faar man først ved at tage hele

Toggangen i Betragtning.

Naar man sætter Draisinen paa Sporet ved

den ene Ende af en Strækning, har man

foran sig paa Linien Tog i begge Retninger

og af forskellig Art. Der er de sindige

Godstog, Slæberne med den lange Vogn-

række. Der er de blandede Tog med de

idelige Rangeringer paa Smaastationerne. Der

er Persontogene med de mange, kortvarige
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Ophold, og endelig lltogene, der kun stand-

ser ved de større Byer eller maaske endog

gennemfarer hele Strækningen uden Ophold.

Ind mellem hverandre skal nu disse Tog

ledes, saaledes at de saa vidt muligt gen-

nemføres uden Forsinkelse. Paa enkeltsporet

Bane, hvor Tog i begge Retninger bruger

samme Spor, maa P^orbikørslerne — Kryds-

ningerne — foregaa paa Stationer, der er

særlig indrettede dertil, det vil sige, er for-

synede med Krydsningsspor. Her er den

gennemløbende Liniestrækning afbrudt, og

der er indlagt Sporskifter, som efter deres

Stilling anviser forskellige Togveje. fJet sam-

me gælder, hvor et hurtigere Tog skal køre

udenom — overhale — et andet.

Paa dobbeltsporet Bane, hvor hver Tog-

retning har sit eget Spor, faar Krydsningerne

ikke samme driftstekniske Betydning som

paa Dobbeltspor. De forcgaar ligesaa tit

paa fri Bane som paa en Station. Over-

halinger kan derimod kun finde Sted , hvor

der er Overhalingsspor.

Hvor Toggangen er tæt, bliver de faste

Køretider Grundbetingelsen for, at Togene

kan føres igennem uden Hindring. Hvert

Togs Løb er forud beregnet. Køreplanen

fastsætter ikke blot Afgangs- og Ankomst-

tider, men bestemmer ogsaa de Stationer,

hvor Overhalingerne og Krydsningerne skal

foregaa. For Særtogene — det er ekstraordi-

nære Tog udenfor Køreplanen — fastslaas

dette ved Særtogsanmeldelsen.

Planmæssigt skulde Togene altsaa kunne

gennemføres uden at mærke forstyrrende Ind-

flydelse fra andre Tog. Men Forsinkelser er

nu engang uundgaaelige. Naar saadanne

Uregelmæssigheder indtræffer . maa Kryds-

ningerne og Overhalingerne forlægges til an-

dre Stationer, der nu svarer bedre til Hen-

sigten, saa Forsinkelserne faar en saa lidet

omgribende Karakter som muligt.

Den, der leder en Draisinekorsel, maa da

kende Reglerne for dette Spil og vide at

tyde Tegnene rigtigt. —

Draisinen er en firhjulet Vogn af let

Bygning. Den kan uden større Vanskelig-

hed løftes af Sporet og sættes paa igen, og

herpaa beror dens praktiske Anvendelighed.

Naar et Tog ventes, trækkes den af og

skydes tilside , og den kan saaledes krydse

Togene paa fri Bane. En Draisine gennem-

løber ofte lange Vejstrækninger, mens Trol-

lien, der væsenlig benyttes til Materialtrans-

porter og af Arbejderne, sjældent føres læn-

gere end fra en Station til en anden.

Draisinen er særlig indrettet paa Person-

befordring. Den løber adskilligt hurtigere end

Trollien, ca. 20 (endog 30) km. i Timen.

Den trækkes almindeligvis med Haandkraft

ved en simpel Vægtstangsmekanisme.

Den, hvem det direkte Tilsyn med en

Banestrækning paahviler , og som altsaa og-

saa har Ansvaret for dens gode Tilstand,

har i Draisinen et uundværligt Hjælpemiddel.

Med den kan han befare Strækningen til en

hvilkensomhelst Tid; hans Kørsel kan ikke

forudberegnes af Arbejderne. Han kan standse

hvorsomhelst paa Linien og er ikke bundet

til Stationerne. Og under Kørslen har han

det bedst mulige Overblik over Sporet, saa

at han med øvet Øje kan opdage mulige

Mangler.

Ved Draisinekørslen er Forholdet jo det,

at Togene betyder Hæmningerne og Afbry-

delserne i den Plan, man har lagt for Turen.

De sætter de Vilkaar , hvorunder man ar-

bejder. De betyder en stadig Ulejlighed og

for saa vidt ogsaa en stadig Fare.

Denne er naturligvis noget relativ. Man

har ikke samme Grund til at frygte en Slæ-

ber, der arbejder sig stønnende op ad Bakke,

som en Ekspres, der kommer en imøde paa

Fald. Har man imidlertid staaet med Uret

i Haanden for at danne sig et Skøn , vil

man se, at det er forbavsende Vejstrækninger,

Togene gennemløber i ganske kort Tid. Her-

hjemme er den største Kørehastighed 100

km. i Timen, 1^3 km. i et Minut. En

Sten, der kastes ud fra Rundetaarn, har
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netop denne Ha-

stighed, naar

den slaar mod

Jorden.

Den bedste

Underretning

omTogenesLøb

faar man paa

Stationerne. Paa

fri Bane er man

vanskeligere

stillet. Man kan

vel aflæse Sig-

nalerne og for-

høre om Linie-

ringningen hos

Ledvogterne,

mendeterupaa-

lidelige Kendetegn. Et udeblevet Signal kan

ogsaa betyde: Signalet i Uorden.

Drillende virker Togforsinkelserne. Efter

Reglementet skal Draisinen af Spor 15 Mi-

nutter, før Tog kan ventes. Men det var

jo en overflødig Sikkerhed at regne med

den planmæssige Tid for et Tog, der er

20 Minutter forsinket. Tilmed vilde det volde

et føleligt Afbræk i det paatænkte Arbejde

for Dagen. Der kan endda være Tilfælde

nok, hvor man „sidder fast" et Sted paa

Linien ganske overladt til sin Taalmodighed.

Hvis man da ikke itide har taget den for-

nuftige Beslutning at gaa videre til Fods og

lade Draisinen følge efter, naar Lejligheden

er til det.

Men naturligvis maa man vide, hvad man

indlader sig paa, naar man saaledes efter

sit Kendskab til den øjeblikkelige Stilling

følger det Eksempel, Ledelsen af Toggangen

frembyder, og beslutter sig til at forlægge

„Krydsningen" eller „Overhalingen" med det

forsinkede Tog fremefter. Ingen besindig

Draisinefører vil under saadanne Forhold køre

længere end han kan overse Sporet. Og

her kan han undertiden have god Hjælp i

sit lokale Kendskab. Han ved jo mellem

Kn Draisine sættes af Sporet paa en privat Overkorsel.

hvilke Huse eller

over hvilken

Bakketop Loko-

motivrøgen

først viser sig.

Ofte gaar Spo-

ret i Kurve, saa

man kan se To-

get endogsaa

førend Ankom-

sten til den for-

anliggende Sta-

tion.

Naar man saa

til sidst en Kur-

ve gennem en

Skov eller en

dyb Indskæring,

der lukker for Udsigten, saa maa der stand-

ses. Ligger der en Station paa den anden

Side Kurven, kan man ofte gaa frem og

se, om Banen er fri , og derefter kalde

Draisinen til sig. Men er det et gennem-

kørende Hurtigtog, der ventes, er ogsaa

denne Udvej spærret.

Paa dobbeltsporet Bane har man kun at

regne med Togene i den ene Retning, indtil

man maa skifte Spor — „sætte over". Men

krydser Togene hinanden paa det Punkt,

hvor man er, maa der dog „sættes af" som

paa Enkeltspor.

Man sætter gærne af paa en Overkør-

sel , fordi der her er fast Vej i Højde

med Skinnetop. Overkørslerne benyttes som

en Art Krydsningsstationer for Draisine-

kørslen.

Draisinen sættes af Sporet paa et lille

Minut. I Nødsfald vil man dog kunne klare

sig med mindre. Men er Draisinen i Fart,

skal der først bræmses, og det tager Tid.

En paalidelig, hurtigt virkende Bræmse er

et nødvendigt — og yderste — Sikrings-

middel paa en Draisinetur.

I Forhold til det Omfang, hvori disse

Køretøjer benyttes, er Uheldene ret sjældne.
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Det skyldes naturligvis først og fremmest

den Indsigt, hvormed Kørslen ledes.

Men der kan selvfølgeligt begaas en Ufor-

sigtighed , eller, hvad der maaske er men-

neskeligt men alligevel ret ejendommeligt,

det er hændet, at de kørende ganske har

glemt et Tog, som saa har overrasket dem

paa fri Bane. Har Tiden været til det, er

Draisinen saa sat af i Grøften. Som Regel

har i hvert Fald Folkene reddet sig ved at

springe af og overladt Køretøjet til dets

Skæbne.

Nogen egentlig Fare for Toget er der jo

ikke.

I et enkelt mig bekendt Tilfælde naaede

man kun at faa drejet Draisinen saaledes,

at Baghjulene stod inde i Sporet, de to

Forhjul derimod udenfor. Toget kørle da i

fuld Fart ind paa den , skød den foran sig

et Stykke, klippede den saa igennem, knu-

ste Bagpartiet og slyngede Stumperne langt

bort. Først derefter standsede det. Uheldet

skete i en Kurve, hvor høje Skrænter luk-

kede for Udsigten.

• •> I „luin" lilb;ii;e.

650



•i*J^Oé»):>>:ki:M:(i)*:^^T^

ERINDRINGER FRA 45 AARS ARBEJDE
I HEDESAGENS TJENESTE

Af Skovrider NiELS Fritz.

I.

DEN jydske Hede med dens smukke Bak-

kelinier og dejlige Fortoninger, naar

Luften vibrerer fatamorgana-agtigt i det glim-

rende Sollys, saavelsom den fra det øvrige

Land saa afvigende Karakter, som Naturen og

Folkelivet der frembyder, har altid havt en

stærk Tiltrækning for mig, siden den første

Himmelbjergstur , hvori jeg deltog fra en

Præstegaard Nordvest for Horsens, hvor min

Onkel var Præst. Det var i Aaret 1857.

Dengang kunde man ikke som nu komme

til Himmelbjærget pr. Jernbane og Dampskib,

og der fandtes intet Hotel paa „Kollen",

men Turen havde derved en langt større

Poesi ved sig end nu. En lejet Bonde mødte

tidligt om Morgenen med en stiv Vogn med

„Kringstole". Madkurven og Redskaber til at

koge Kaffe i læssedes paa Vognene, og saa

luntede vi unge afsted.

Paa Vejen bedede vi ved Foden af en

skovklædt Banke, og efter en let Frokost

gik det videre forbi „Pinds Mølle", hvor

man betalte 2 Skilling for at køre over

Broen, forbi Voerladegaardsbakkerne udover

den vilde sandede Hede mellem Saltenlangsø

og Mossø. I lang Tid hørtes ingen anden

Lyd end Hjulenes Knirken i Sandet og Jern-

koblenes Raslen, hvorfor Bonden, der var

Kusk, forundrede sig over, at vi kunde have

Lyst til at køre den Vej. „Det er jo jenle

Saand og jenle suot Lyng", sagde han. Vi

syntes, det var dejligt.

Saa op over Rye, umærkeligt højere og

højere , og da pludselig holdt vi ude paa

„Kollen".

Hvor var der smukt og fredeligt. Ingen

Turistsværm og ingen kjoleklædte Opvartere.

Alt i idyllisk Ro, saa at man ret kunde

nyde Naturen i dens storladne Ensomhed og

forøvrigt slaa Gækken løs indbyrdes uden

Tilskuere. Senere var jeg der flere Gange,

og da jeg i 1861 skulde tilbringe det be-

falede „andet Distriktsaar" paa et Statsskov-

distrikt efter endt theoretisk Forstexamen,

valgte jeg Silkeborg Skovdistrikt til Ophold.

Derved gjorde jeg Bekendtskab med Fabrik-

ejer Michael Drewsen. Denne Mands Dyg-

tighed og fremragende Personlighed er vel

kendt, og han levede som en Fyrste blandt

Byens Folk; ganske naturligt som Grund-

lægger af Silkeborg og Matador der paa

Egnen, forøvrigt meget afholdt af sine Ar-

bejdere. Han var meget interessant at tale

med. Som Søn af den bekendte Landøko-

nom H. Chr. Drewsen og i Familie med den

Rosingske Skuespillerslægt havde han et rigt

Fond at fortælle af, og da han tilmed sam-

men med sin vakre Hustru dengang førte

et meget gæstfrit Hus og satte Pris paa

Ungdom, var det naturligt, at jeg tilligemed

sex Forstkandidater, der i samme Aar op-

maalte Skovene, ofte benyttede mig af det

aabne Hus, der bødes. Drewsen havde

mange smukke Interesser og var jo stillet

saaledes, at han kunde offre betydeligt paa

dem. Med den Interesse, han nærede for

enhver almennyttig Opgave, blev han ogsaa

Medstifter af det danske Hedeselskab.

Han betragtede sig som en Fader for Byen.

Jeg mindes engang, han kom hjem fra Kø-

benhavn, og jeg tilfældigt traf sammen med

to af Byens ældste Embedsmænd, der lige-

som jeg kom for at ønske ham velkommen

hjem. Da de kom ind, modtog han dem
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med et „Goddag Børn! hvordan har 1 havt

det, mens jeg var borte?", maaske lidt paa-

virket af Frederik d. 7de, med hvem han

stod paa en meget venskabelig F'od.

I 1864 vikarierede jeg paa Silkeborg

Skovdistrikt som Assistent. Der var Krig i

Landet, og vi mærkede det jo ogsaa, idet

der af og til kom Indkvartering hos os.

Opm.untrende var det just ikke, da vi jo

stadig var Vidne til Tilbagetoget op gennem

Jylland. Engang kom der dog lidt Liv i

det, da en Eskadron Dragoner holdt sit

Indtog i Byen og Skovridergaarden
,

pyntet

med preussiske Huer og Bandolerer og førende

Fanger og Heste med sig, og i et straalende

Humør. Det var Aarhus Dragoner, der kom

lige fra Vorbasseaffairen, og Lieutenant Sau-

erbrays Navn var paa alles Læber.

De drog ogsaa mod Nord, og alt blev

stille igen. Saa en Dag kom en Ingeniør-

kaptain ridende ind i Gaarden med en Snes

Menige og Heste. Han gjorde stra.x et i

høj Grad behageligt Indtryk , baade ved sit

Ydre og sit Væsen. Han skulde ligge paa

Skovridergaarden og vente Ordre til at gaa

videre Nordpaa efterat have brudt Broen af

over Silkeborg Aa, naar Fjenden nærmede

sig sydfra — altid Nordpaa

!

Han præsenterede sig som Kaptain Dalgas.

Jeg anede ikke dengang, hvormeget jeg

skulde faa at gøre med den Mand i de

næste 30 Aar, lige til hans Død.

Han var meget livlig og havde øjensynlig

ikke imod at præsentere sig fordelagtigt til

Hest. Han red en lille sort Hest , der var

taget fra Østerrigerne, og som han lod ver-

sere og traversere for Damerne. Flere Gange

laante han os Heste, og Skovrideren, Jæger-

mester Klijver, hans Døtre og jeg red da

Kavalkade gennem Skoven sammen med

ham.

Men det var en kort Glæde. En Dag fik

han Ordre til at rykke Nordpaa og med det

samme afbryde Broen over Aaen. Det var

et tungt Øjeblik at staa paa den søndre

Side af Broen og vinke Farvel til de sidste

Danske, vidende sig overladt til Fjenden.

Ikke en Time efter var Byen overfyldt af

Preussere, og kort efter saa vi fra Vinduerne

i Skovridergaarden en Afdeling paa 200

Mand komme ud imod os. Da de kom til

Gaarden, formerede en Del af dem Kæde

omkring den og stod der med fældede Ba-

jonetter, medens en anden Del undersøgte

hver Krog i Hus og Gaard, om der ingen

Danske var.

Det var tidt uhyggeligt at have Preusserne

i Kvarter. Ikke alene laa Soldaterne i Lo

og Lade og spillede Kort ved en Stump

Lys, der var smeltet fast direkte til Gulvet,

men det var strengt forbudt at forlade Gaar-

den, saalænge de var der. En Aften saa

vi et mægtigt Lysskær paa den nordøstre

Himmel og kunde stra.x forstaa , at det var

Skoven, der brændte, men vi maatte ganske

roligt tilbringe Natten uden at kunne faa at

vide. hvor det var. Næste Morgen forlod

Preusserne Gaarden, og det viste sig da, at

det brændte stærkt i en ældre Fyrreskov,

hvor en Afdeling havde holdt Bivouak, og

havde forladt den uden at slukke. Først

om Middagen, da Fjenden havde forladt

Silkeborg, kom der Hj-clp fra Drewsens

Fabrik, men da var et stort Areal afbrændt.

Da Krigen var endt, opholdt jeg mig et

Par Aar paa Randbøl Statsskovdistrikt, hvor

dengang nu afdøde Forstraad Bang var

Skovrider. Han var en energisk og dygtig

Forstmand, der havde arvet Interesse for og

Kendskab til Hedekultuf fra sin Fader.

Navnlig var han inde i Behandling af Naale-

skov i forskellige Aldre. Skøndt han i

Grunden var en stræng, lidt haard Embeds-

mand, havde han et mærkeligt barnligt Sind,

religiøst paavirket af den Grundtvigske Ret-

ning, og var dertil musikalsk.

Under mit Ophold der kom flere Gange

Kaptain Dalgas og enkelte Gange Justits-

sekretær Morville til Skovridergaarden paa

de Rejser, de foretog for at samle Erfaringer
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Fra Buvdrup

paa Plantesagens Omraade. Ved saadanne

Besøg drejede Samtalen sig jo derfor mest

om Plantning, men naar Morville var med,

kom der altid Humør til, da hans uopslide-

lige Gemytlighed smittede Omgivelserne.

Disse to Mænd blev som bekendt Medlemmer

af Bestyrelsen for Hedeselskabet i 1866, da

dette stiftedes med Kammerherre Mourier-

Petersen som Formand.

De første Plantager, der kom ind under

Hedeselskabets Ledelse, var Hovberg og Give

Plantager. Disse førte Bang først Tilsyn

med, og jeg foretog flere Reiser med ham

omkring til disse, og fik saaledes i Grunden

Noget at gøre med Hedeselskabets Plantager

strax fra dettes Stiftelse.

I Bang fik jeg ikke alene en Lærer, men

ogsaa en ældre Ven lige til hans Død. Han

var opfyldt af Interesse for Plantesagen og

privat virkede han ivrigt for Plantning om-

kring Gaarde og Huse med Raad og Daad,

saa at Egnen om Gjøddinggaard Skovrider-

gaard fremviste mange Smaaplantninger alle-

rede før 1866.

Konservativ og økonomisk anlagt, som

Bang var, holdt han ved den tidligere an-

Klitplantugt;.

vendte Plantningsmaade, med Gran i Huller

i raa Hede, ogsaa efter at man i Alminde-

lighed var gaaet over til at fordre en stær-

kere Jordbehandling. Han havde selv Er-

faringer for, at en Plantning kunde lykkes i

Huller alene, men det var paa bedre og ny

Hede. Han mente, at Kulturomkostningerne

blev for store, men da det i alle Tilfælde

tog lang Tid, inden Planterne paa den Maade

kunde voxe til, saa at Granerne ofte var

10 å 30 Aar om at komme op over Lyn-

gen, var det ogsaa forbundet med Rentetab.

Dalgas' Tanke gik derimod ud paa at frem-

bringe en stærk Væxt strax, hvorfor han foretog

Forsøg paa Forsøg, og kom derved til den

stærke Jordbehandling i Forbindelse med Mel-

lemplantning med Bjærgfyr. I alle Tilfælde

kunde Dalgas heller ikke have ventet paa

for langsom.me Resultater. Han havde sikkert

ikke faaet Befolkningen med sig, naar denne

skulde se Granerne staa i Stampe i 10 a

20 Aar.

Under Opholdet hos Bang deltog jeg i

forskellige Arbeider i Plantagen, og en Dag,

jeg gik der med Opsynsmanden, Thomas

Skytte, som han kaldtes, da han var en
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vældig Nimrod, hørte vi en høj Mandsstemme

synge eii I'ædrelandssang ude paa Lande-

vejen. Vi saa ud og opdagede en Vogn,

hvori en ældre Mand sad ene paa Bagsædet

og sang himmelhøjt. Thomas forklarede da,

at det var den bekendte Fastor Sveistrup,

tidligere Præst der i Sognet, senere mange

Aar i Vejen ved Grænsen.

I det samme ser Thomas en Mand staa

og tale med en Kone længere henne paa

Vejen. Naa! udbryder han — nu har han

igen faaet fat i et Kvindfolk. Hvem er det?

spurgte jeg. Aa! det er Niels Trøglberg.

Han gaar og bilder dem saa meget Tøjeri

i nd ; men han har det da forresten fra samme

Pastor Sveistrup. Ja I indvendte jeg, saa

kan det da ikke være noget slemt. Ja I ja I

sagde Thomas, Pastor Sveistrup var en her-

lig Mand, men det kan ikke nægtes, at han

var noget gudfrygtig. Naa ! det var da

ikke det Værste, man kunde sige om en

Præst.

I 1868 stiftedes „Selskabet for jydske

Heders Beplantning". Det var navnlig Lan-

dets Godsejere og Rigmænd, der var Med-

lemmer, og til Bestyrelse valgtes Kammer-

herre de Mylius, Rønningesøgaard, F"ormand,

samt Kammerherre de Thygesen og Forstraad

Bang. Der blev udsendt Opfordring til alle

Ejere af større Hedearealer om at tilbyde

deres Heder til Salg samt opgive Pris pr.

Td. Der indkom en Mængde Tilbud fra

hele Jylland, og det blev overdraget mig at

reise rundt for at undersøge Arealer.

Det var en interessant, men anstrængende

Reise og af og til ikke behagelig. I vore

Dage med Jernbaner og de gode Amts- og

Byveje vilde en saadan Reise kunne være

tilendebragt i 14 Dage, men jeg brugte to

Maaneder dertil, og det var endda Efteraars-

maaneder med fugtigt Vejr en stor Del af

Tiden.

Sommeren havde været ganske ualmindelig

tør , og Markerne var næsten afsvedne.

Foder var der derfor stor Mangel paa. For-

øvrigt var det heldigt for mig, da jeg skulde

anskaffe mig en Hest til at foretage Reisen

med, og saavel Heste som Kreaturer var paa

Grund af Fodermangel uhørt billige. Jeg

købte en Hest for 50 Rdl. (100 Kr.). Naa!

en Araber var det jo heller ikke , og Tæn-

derne var lidt lange, men den gjorde Turen

godt, og jeg kørte Milen meget billigt, uagtet

jeg mange Gange havde vanskeligt ved at

købe Foder paa Vejen. Til Rejsen lejede

jeg da en stiv Kassevogn, og med en Kuf-

fert, Vandstøvler og Bøsse samt en Spade

drog jeg ud i den vide Verden sammen med

min trofaste Aja.\, en stor langhaaret Hønse-

hund, for hvilken jeg af og til skød en And

eller Sligt, som jeg fik stegt et eller andet

Sted, hvor jeg bedede.

En underlig I-ølelse var det at køre ene

der ude paa de daarlige Hedespor, der ofte

krydsede hinanden, saa at jeg som oftest

kun kunde rette mig efter, hvilket Spor der

var kørt mest ad; det maatte saa nok være

en Byvej. Ofte førte de midt ud i en Mose.

Paa Mansas Kort, som jeg jo førte med,

stod saadanne Spor ikke.

1 den Tid kunde man endnu møde Nat-

mandsfolk (Tatere), og ved Eg Kro, Øst for

Varde, kom jeg i samme Øjeblik, som en

saadan Familie skulde bryde op. Manden

satte sig op paa Vognen og piskede paa

en sølle Krik, medens Kvinder og Børn

hurtigst muligt søgte Plads under det over

Vognen udspændte Seil. En lille Unge kom

imidlertid ikke tidsnok med og løb skrigende

efter Vognen. Kvinderne skændte paa Man-

den og vilde holde Hesten tilbage, men det

hjalp ikke. Saa tog Staldkarlen Barnet og

løb efter Vognen med det, og fik det da op.

En anden Gang mødte jeg en Kvinde med

en Trillebør og med et Barn i en Pose paa

Ryggen.

Dengang kunde man køre i længere Tid

uden at se andet end Hede. De Tider er

nu forbi.

Fra Vardeegnen gik Reisen paa Kryds og
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Tvers helt op til Klosterheden ved Struer og

derfra over Herning ned til Vejleegnen.

Medens der nu findes gode Kroer næsten

overalt i Jylland, var de faa Kroer, der

dengang fandtes i Hedeegnene , aldeles for-

skrækkelige, og de fleste var ikke beregnede

paa Nattegæster. Naar det led mod Aften,

og jeg ikke havde et bestemt Maal, hvilket

ofte hændte, saa jeg mig om efter en Præ-

stegaard eller større Eiendom , kørte derind

og forklarede min Reises Øiemed og mødte

da altid den kendte gamle jydske Gæstfrihed.

Jeg siger „gamle", thi slet saa stor er den ikke

nu tildags, men det er meget forstaaeligt.

Uden at ville forringe Værdien af Gæst-

friheden dengang, maa det dog siges, at det

jo var en hel Opmuntring og noget Nyt at

se et fremmed Menneske i de Egne. Men

nu oversvømmes de Folk, der bo i smukke

eller interessante Egne, af Turister, navnlig

Cyklister — og, naar de kunne paavise, at

de f. Ex. blot er Sønner eller Døttre af en

Broder til Præstens eller Eierens Halvtante,

præsentere de sig som saadanne og opnaa

Tilbud om Natteleie paa den Konto.

Hvorledes min hele Apparition maa have

været paa den Reise, fik jeg Beviser paa en

Gang, jeg befærdede en sandet tung Vel og

var staaet af og gik ved Siden af Vognen.

En Hyrdedreng kom nemlig løbende over

Heden henimod mig, og da han kom nær-

mere, stak han en Skilling ud og raabte:

„Har de her Mand et Æbler aa sælg?" —
Ja ! hvorfor havde jeg det ikke ! Man kunde

gjort en god Forretning dermed, idetmindste

tiltusket Foder til Hesten !

Naar man nu betænker, hvilken Ensomhed

disse Mennesker dengang levede i, med den

vide Udsigt, det ensformige Arbeide., kun

med Tanken paa Avlen og det sparsomme

Udbytte, kan man ikke undre sig over, at

de kun langsomt gik med til Plantesagen.

Engvanding og Mærgling forstod de ; det

lønnede sig strax, men hvor skulde de have

Tanke om, hvilken Nytte og Behagelighed

en Have eller en Plantage kunde skaffe dem,

som i mange Slægtled kun kendte den samme

ensformige Natur. Hedebefolkningen var og-

saa seig til at faa med, og enkelte Steder

kan det knibe endnu, skøndt der jo er en

himmelvid Forskel fra dengang.

Jeg mindes engang, da Oberstlieutenant

Dalgas og jeg var kommet til en Kro etsteds,

hvor der var Tale om at anlægge en Plan-

tage. Faa var der mødt, og de fleste af

dem holdt sig mest ude i Skænkestuen ved

deres Kaffepunche. Saa siger en gammel

Mand: „det Plantning er ret noget Kram,

for det berøver os vor Brændsel" — han

tænkte paa Hedetørvene. — Men saa sagde

en anden gammel Mand, der havde indbudt

til Mødet — han hed forøvrigt Niels Madsen

fra Nebel og var kendt viden om — „ja

!

det har Du Ret i, det er noget Kram! for

da jeg var Dreng, gravede jeg Huller i Røg-

bjerg Plantage og maatte levere 3 Huller for

en Skilling, men nu maa jeg betale 1 Kr.

for hvert Træ, der staar i de Huller, om

jeg ellers vil kjibe dem, er det ikke skam-

meligt?" Dette slog da andre, og Stemnin-

gen for Plantagen blev bedre.

Men var det end for den største Del i de

øde Egne
,

jeg færdedes paa ovennævnte

Reise, saa traf jeg dog ogsaa flere Steder

Eiendomme, der var opdyrkede, Enge, der

var vandede og Hedearealer, der var tilplan-

tede af private Folk, ikke at tale om, at

der fandtes store Statsplantager.

Resultatet af ovenomtalte Reise var, at

Selskabet købte et Areal i Ribe Amt, Nord

for Holsted og anlagde der Stiide Plantage.

Et andet Areal , som jeg havde anbefalet,

købtes senere af et andet Aktieselskab. Det

tilplantedes under Hedeselskabets Ledelse og

Plantagen kaldtes Paabøl Plantage i Ring-

kjøbing Amt.

Da jeg paa Reisen kom til Gjøddinggaard

Skovridergaard , meddelte Forstraad Bang

mig, at Hedeselskabet vilde anlægge en

Planteskole i Ribe Amt. Jeg købte da
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Jord i Brørup Sogn og anlagde Aalykke

Plantageskole med foreløbigt Tilskud fra

Hedeselskabet. Tillige fik jeg Tilsyn med

Stiide Plantage og for Hedeselskabet, med

Hovborg, Give, Klelund og snart efter med

Starup Plantage.

Som et Bevis paa, hvorledes Interessen

for Plantning er tiltaget i Jylland, skal jeg

anføre, at jeg blev fraraadet at anlægge

Planteskole af 3 Skoveierc der paa Egnen,

fordi de i mange Aar havde tilbudt Folk i

Omegnen Planter gratis , men Ingen eller

yderst Faa havde taget derimod. Plantage-

forbruget steg imidlertid saa stærkt ved de

ved Hedeselskabets Initiativ oprettede Plant-

ningsforeninger, at der nu aarlig plantes for

3400 Kroner i den Jurisdiktion alene, for-

uden at der er indtaget ca. 4000 Tdr. Land

til større Plantager, og medens omtalte Hov-

borg og Give Plantager har Nr. 1 og Nr. 2

i Hedeselskabets Fortegnelse, har den i 1907

sidst indmeldte Plantage (Ilbjerg Plantage i

Hjørring Amt) faaet Nr. 1917.

Paa Grund af Tilsynet med Hovborg

Plantage fik jeg meget at gøre med den

Mand, der, foruden at være en af Stifterne,

havde det stedlige Tilsyn med Plantagen,

nemlig forlængst afdøde Gaardeier Christoffer

Sørensen i Hovborg. Han var en ægte Jyde,

seig, lidt selvbevidst, udholdende, med et

tørt Lune. Han havde stor Fortjeneste af

Plantagens Tilblivelse og dens videre Drift.

I mange Retninger var han selvfølgelig

langt mere praktisk, end jeg var dengang,

og jeg benyttede mig ogsaa klogelig deraf,

hvilket jeg dog ikke ønskede, at han skulde

mærke. Han anvendte imidlertid, som alle

dengang, Rødgran i Huller i raa Hede, og

da Hedeselskabet efter Erfaringer flere Steder

fra ønskede en grundigere Jordbearbeidning,

maatte jeg jo ogsaa se at faa Chr. Sørensen

til at gaa ind derpaa. Dette kneb, og naar

han saa viste mig andre Arbeider, han havde

udført, begyndte han gerne med at sige:

„Ja! det er nu saadan efter en gammel

Bondes Hoved, men De er jo Forstkandidat

og ved det jo bedre." Jeg forstod meget

godt, at det slet ikke var hans Mening, og

da jeg saa engang fik talt ud med ham,

gik han ind paa de nyere Ideer og holdt

op med Spydighederne. Fra den Tid kom

vi udmærket godt ud af det sammen. Som

tidligere Eier af Hovborg Kro var han dreven

i Studehandel. Dengang galdt et Ord blandt

Jyderne — kan være, det gælder endnu —
at man maa snyde i en Studehandel, kun

ikke sin Nabo (det er nemlig uklogt).

P^ngang var der Tale om en Præst, der

for mange Aar siden havde været der paa

Egnen, og den almindelige Mening var, at

han var en temmelig daarlig Præst. Saa

udbrød Christoffer: „Han var en grov dygtig

Mand, han snød mæ med en Par Stude,

saa e Vand rendt a mæ". Han kunde for-

tælle mange gode Smuglerhistorier fra den

Tid, da store Studekaravaner ned til Marsken

overnattede i Kroen. Selv deltog han ikke

deri, sagde han, og jeg tror ham, men han

maatte lukke Øinene for Meget. Om han

af og til „har wowet den jænne Yw", som

Drengen gjorde i en anden Anledning, skal

jeg lade være usagt.
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Lidt om Slangefodring. De allerfleste

Mennesker kan instinktmæssig ikke lide Slan-

ger; ja mange Damer er lige ved at falde i

Besvimelse ved at se en uskyldig Snog. I

Viikeligheden er disse Dyr i en vis Hen-

seende i høj Grad graciøse. Den yndefulde

Maade, hvorpaa de bugter sig lydløst frem,

er ligefrem beundringsværdig og langt ele-

gantere end andre Dyrs plumpe Benbevægel-

ser eller Hoppen.

I én Henseende er Slangen uheldig stillet,

det er ved Indtagelsen af dens Maaltider.

Den ernærer sig af levende Bytte, men den

savner ganske Rovdyrenes og Rovfuglenes

Klør, Tænder eller Næb, og ejer saaledes

ingen Redskaber til at fastholde Byttet og

sønderlemme det. Den maa sluge det helt,

ligesom Gedden og andre Rovfisk, og den

maa sørge for, at det under Maaltidet ikke

ser Lejlighed til at undslippe.

For Giftslangernes Vedkommende sker dette

ved at Byttet hurtig lammes eller dræbes ved

et eller flere giftige Bid. Det er som Regel

et lille Dyr, som hastig paavirkes af den

stærke Gift, som Gifttænderne afsondrer. De
saakaldte Kvælerslanger opnaar det samme
ved at sno sig om Byttet og knuse det ved

Sammentrækning af Musklerne. Derefter bli-

ver de liggende i nogen Tid med det i dette

faste Favntag, indtil enhver Muskeltrækning

hos Ofret er ophørt. Saa er de sikre paa,

at det ikke kan røre sig mere. Derpaa fore-

gaar Maaltidet. Som meddelt ovenfor, kan

de ikke sønderdele Byttet. Det maa sluges

helt. Det er en lignende Operation, som
hvis en af os vilde sætte en hel Kalvesteg

til Livs i én Mundfuld.

Dette muliggøres dog ved den Omstæn-

dighed, at Slangens Kæbeled er forsynede

med en elastisk Muskel — ligesom et Gummi-
baand. Derved kan Kæberne glide ud fra

hinanden, hvorved Gabet udvides til det tre-

eller firdobbelte. Ogsaa vi vilde kunne sluge

Kalvestegen, hvis vore Underkæber kunde

sænkes helt ned paa Brystet.

For yderligere at lette denne Operation,

afsondrer Slangens Mund en Mængde Slim,

som gydes over Byttet. Men alligevel er

Nedsvælgningen af et forholdsvis stort Dyr

en besværlig Sag, som fordrer Tid og Ro,

og som synes at tage stærkt paa Slangens

Kræfter.

Langsomt glider den store Mundfuld ned

igennem Spiserøret og Fordøjelseskanalen,

idet Kroppen udvides overalt under Passagen.

Men efter nogle faa Dages Forløb er det hele

udlignet, ug Fordøjelsesprocessen er saa vidt

fremskreden, at man ikke længer udvendig

fra kan følge den.

En Del mindre Slanger kan dog hverken

ved Gift eller ved Kvælning dræbe Ofret,

men maa sluge det levende. Dette er saa-

ledes Tilfældet med vSnogen. Følgen heraf er,

at disse Slanger maa udmatte Byttet gennem

en ofte timelang Kamp, indtil det endelig

ganske udmattet og forhaabentlig halvt be-

døvet lader sig sluge. Træffer man paa en

Snog, som har en Knude paa Maven, kan

det hænde, at man ved at dræbe Snogen be-

frier en lille endnu levende Frø fra dens

snævre Fængsel, men Frøen er saa med-

tagen, at den sjældent overlever et saadant

Æventyr å la Jonas.

I Fangenskab er det vanskeligt at faa

Giftslanger til at indtage Føde. Man maa i

hvert Fald anbringe dem i saa naturlige Om-
givelser, at de føler sig hjemme. I „Zoolo-

gisk Have" vil man ikke mere have Gift-

slanger. Den sidste Klapperslange, Haven

ejede, levede her i 2 Aar og 7 Dage uden

at lade sig friste til at indtage fast P'øde.

Den levede udelukkende af at drikke lidt

Vand. Selvfølgelig var dens Stofskifte meget

ringe; den tæredes langsomt hen, og var til-

sidst kun et Skelet, overtrukket af Huden.

Kvælerslanger vil som oftest ikke æde an-

det end levende Dyr. Man har dog Indi-

vider, som tager til Takke med døde Dyr,

naar blot det første har været levende, og

man sørger for, at Dyrekroppene er varme.

En Dag tog Havens store Python, en Karl

paa ca. 25 Fod, en levende Kanin og 17

døde Rotter i ét Maaltid. Til Gengæld hol-

der den kun Maaltid et Par Gange om Maa-

nedcn. En Del af Slangegødningcn (det hvide

af den) er ren Urinsyre og betales højt, fordi

det anvendes til kemisk Brug.

Det vil sikkert interessere at høre, at Fod-

ringsdyrene, i Reglen Kaniner, ikke føler rin-

geste Ængstelse ved at komme ind i Slange-

buret. Hvis en saadan Kanin straks gribes

og kvæles, er det kun et Øjebliks Sag —
saa er den død. Men har Slangerne ikke

Appetit, ser man ofte Kaninen sætte sig ge-
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mytlig tilrette paa en sammenrullet Slange

oven over en af Gulvets Varmeriste. Om
Morgenen, naar Kaninen tages ud, synes

den at have befundet sig fortræffelig om
Natten. Den er kvik og har sædvanlig Æde-

lyst. Uen har aabenbart ingen Anelse haft

om, at den har været i Fare. Det ligger i,

at Kaninen og dens Forfædre tilhører et Jord-

strøg, hvor der ikke findes Slanger af den

Størrelse, at de angriber Kaniner. l)isse faar

altsaa ingen Erfaring om Slangen som Fjende,

og der nedarves derfor ingen Slangefrygt i

Kaninfamilierne. Sætter man derimod en Mus
ind til en stor Snog, vil Musen vise alle

Tegn til Rædsel. Thi selv om det er en By-

mus, som i flere Slægtled har levet i kø-

benhavnske Spisekamre, vil der dog fra

dens agrariske Forfædre være nedarvet

Angst for Snogen som en farlig og lumsk

Fjende,

Næsten alle Aber har Slangeskræk, fordi

Aberne under deres Liv i Træernes Kroner

ikke har synderlig andre Fjender end netop

Slangerne. yu/ius Sr/tutt.

Astronomien i Diplomatiets Tjene-

ste. I September 1905 nedsalte den tyske

og franske Regering en Kommisson, hvem
det Hverv overdroges at foretage forskellige

geografiske Stedbestemmelser, der kunne dan-

ne Grundlaget for en nøjagtigere Regulering

af de ved Overenskomst af 15. Marts 1894

foreløbig fastsatte Grænser mellem fransk og

tysk Territorium i Østkamerun. Kommissio-

nens Hovedopgave var at fastslaa Beliggen-

heden af den 15. Længdegrad Øst for Green-

wich og af den 10. Breddegrad Syd for

Ækvator tilligemed den nøjagtige geografi-

ske Længde og Bredde for nogle nærmere

betegnede Byer samt Kortlæggelse af Shari-

flodens Løb fra den 10. Breddegrad til det

Sted, hvor den munder ud i Tsadsøen. Kom-
missionens Ledere blev enig om ved Opmaa-

ling ikke at foretage nogen Triangulation af

de paagældende Landstrækninger, men der-

imod ved Hjælp af de astronomiske Instru-

menter, med hvilke Ekspeditionen var udru-

stet, og af de med astronomiske Observatio-

ner og Beregninger fortrolige Deltagere i Eks-

peditionen (mest Officerer) at anstille astro-

nomiske Iagttagelser til Bestemmelse af de

geografiske Koordinater for enkelte udvalgte

Punkter. Med disse Punkter som Basis kort-

lagdes de mellem- og omliggende Stræknin-

ger ved Hjælp af Kompas og paalidelige

Kronometre. Denne Metode sparer baade

Tid og Penge og vil i al Almindelighed vise

sig at være tilstrækkelig til Kortlæggelse i

Maalestok 1 : 300.000 af saadanne Egne,

der i kolonialpolitisk Henseende maa henreg-

nes blandt de mindre betydelige. Absolute

Længdebestemmelser (med en Nøjagtighed af

1 Sek.) foretoges kun ved Byerne Bania,

Gasa, Kunde, Mbone, Kogboj, Tara og Lere;

baade absolute og tilnærmelsesvis Længdebe-

stemmelse ved Bipare (Bifara), Miltu, Dune-

ran og Fort Lamy.

De tyske Officerers Uddannelse i praktisk

og anvendt Astronomi er foretaget paa Ob-

servatoriet i Gøttingen under Ledelse af Pro-

fessor Ambronn. Fra fransk Side prøves de

anstillede Beregninger af Bureau des longi-

tudes i Paris, og naar disse Arbejder i den

nærmeste Tid er fuldførte, vil der udkomme
en udforlig Afhandling om Ekspeditionens

Resultater, og disse skal da tjene til Fastsæt-

telse af Grænselinjerne mellem fransk og tysk

Østkamerun.

Radium i England. Det er lykkedes

Sir William Ramsay at paavise Tilstedevæ-

relsen af en forholdsvis stor Mængde Radium

i det i Cornwall fundne Begblende. Ifølge

Ramsays Beregninger vil 1 Ton Begblende

indeholde ^/^ gram Radium til en Værdi af

50000 Kr. .4.
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CZAREN
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DA Nikolaj Alexandrovits den 1. No-

vember 1894 ved sin Faders Død

blev kaldet til Hersker over det store

russiske Rige, til Czar over alle Ruslande

og Storfyrste af Finland, havde Samtiden

kun faa Holdepunkter til at danne sig

en begrundet iMe-

ning om Alexan-

der Ill's 26aarige

Efterfølger.

Man havde her

i Danmark havt

forholdsvis god

Lejlighed til at

studere den rus-

siske Tronfølger,

der havde været

en hyppig Gæst

ved det danske

Hof. Man vidste

her af Selvsyn,

at Storfyrsttron-

følgeren var en

bleg Yngling, der

i legemlig Hen-

seende havde ud-

viklet sig lang-

somt, at han langt

mere lignede sin

Moder end den

robuste kæmpe-

mæssige Alexan-

der III. Men
spurgte man dem,

der havde havt

Lejlighed til at

lære Kejser Niko-

laus II at kende

personlig , om
hans Karakter og

Personlighed, fik

man kun det lidet oplysende Svar, „at

han var en intelligent, højst elskværdig

ung Mand, der i enhver Henseende gjorde

det bedste Indtryk". Søgte man sine Op-

lysninger i de Skildringer, der fremkom

i Verdenspressen, fandt man ligeledes som
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oftest almindelige Talemaader, der tilmed

paa Grund af den russiske Kejserfamilies

tilbagetrukne Familieliv maatte modtages

med al Kritik.

Man vidste, at Alexander III, der selv

havde følt Følgerne af en mangelfuld

Forberedelse til sit høje Hverv, og Kejser-

inde Dagmar havde vaaget over, at deres

ældbte Søn fik en omhyggelig Undervis-

ning, i hvilken Hovedvægten blev lagt paa

den nyere Tids Historie, paa Statsøko-

nomi, Mathematik og moderne Sprog, og

at de havde søgt at hindre, at en enkelt

Person fik afgørende Indflydelse paa Tron-

følgerens Opdragelse og Udvikling.

Romanoferne er ikke Soldaterkejsere i

hohenzollersk .Stil, men det var en Selv-

følge, at Ruslands unge Hersker havde

modtaget en omhyggelig militær Uddan-

nelse. I sit 18. Aar traadte han ind i

et Gardeinfanteriregiment som Løjtnant,

og han havde efterhaanden gennemgaaet

Tjenesten i alle Vaabenarter lige til Stabs-

officer. Han havde, erklærede en Ty-

sker, der syntes at kende Forholdene nøje,

paa det militære Omraade vist stor Pligt-

troskab og en Grundighed, der iøvrigt

ogsaa udmærkede ham paa andre Om-
raader. En ganske særlig Forberedelse

til sit høje Kald fik den daværende Tron-

følger ved den store Rejse, han efter sin

Faders ønske foretog i 1890—91. Den

14. November 1890 forlod han Gatchina.

Over Wien—Triest rejste han til Græken-

land, opholdt sig der til 19. November,

rejste fra Athen til Ægypten, derfra til

Indien, hvor han opholdt sig fra 23. De-

cember til 11. Februar 1891, tilbragte

halvanden Maaned i Bagindien, i Bata-

via osv., besøgte i April Kina, opholdt

sig i Maj i Japan, hvor han den 11.

Maj var Genstand for et Attentat af en

sindsforvirret Person, men reddedes ved

Prins Georg af Grækenlands Mod og

Raadsnarhed, betraadte den 23. Maj atter

russisk Grund i Vladivostok, rejste i 72

Dage gennem Sibirien og de russiske

.Stepper og vendte den 16. August tilbage

til St. Petersborg efter at have tilbagelagt

en Vejlængde af 40,000 Kilometer. Han

studerede paa denne Rejse med stor Inter-

esse Forholdene i Russisk- Asien og tog

senere Initiativet til storartede Jernbane-

anlæg i Østasien.

Denne Rejse blev beskrevet i et stort

Pragtværk. Storfyrsttronfølgerens Rejse-

sekretær, Fyrst Uchtomski stod paa Ti-

telbladet angivet som Forfatter og havde

vistnok skrevet den allerstørste Del af

Texten, men man vilde vide, at Tron-

følgeren havde havt væsenlig Del i Af-

fattelsen af de politiske Partier. I ethvert

Tilfælde maatte de anses for at være Ud-

tryk for hans Anskuelser, og de blev

studerede med megen Interesse i Eng-

land. Man lagde nøje Mærke til, at

Rejsebeskrivelsens Forfatter eller Forfat-

tere skrev om „ny Opblussen af Indiens

Livskraft" og om „Russernes uimodstaae-

lige Fremmarch i Centralasien", og i Skil-

dringen af det russiske Østasien fandt, at

alt her forekom En saa „frevitidsrigt"

.

Det var saa omtrent, hvad man vidste

om Nikolaus II, da han besteg Tronen.

Der havde ikke været Mangel paa

„Kronprins-Legender", men deres Værd

var meget tvivlsomt. Man vidste lidt

om, at Alexander IlTs Efterfølger ved

nogle Lejligheder havde vist en vis Selv-

stændighed, at han i det første Stats-

raadsmode, hvori han deltog, havde stemt

mod Kejseren, at han havde vist Inter-

esse for russiske Frihedsdigtere, som hans

Flader næppe kendte og i ethvert Til-

fælde næppe satte Pris paa. Men de,

der kendte ham bedst, lagde kun ringe

Vægt paa disse Oppositionstegn og for-

udsagde, at hans Regering i alt væsen-

ligt vilde blive en Fortsættelse af Faderens.

Den samme Tvsker, der havde frem-
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hævet Nikolaus II's Pligttroskab og Grun-

dighed, advarede i „Koln. Zeit." sine

Landsmænd nnod alle Illusioner. „Stor-

fyrsttronfølgeren", skrev han, „ligner i

Karakter i mange Henseender sin Fader

. . . Tronfølgeren ser foreløbig endnu alt

gennem Faderens øjne og har fra ham
ogsaa faaet Ringeagten for andre Lande

og Nationer, uden Undtagelse. Hertil

kommer, at Tronfølger Nikolaus har en

vis Tilbøjelighed til uskyldig Satire, og

desto værre give netop Tyskerne i Ud-

landet ofte Anledning dertil. Den unge

Storfyrste har et skarpt Blik for tyske

Svagheder, og deraf er det Rygte op-

staaet, at han er tyskQendtlig. Det er

heller ikke rigtigt. Tyskerne er ham
lige saa ligegyldige som Franskmændene,

Englænderne eller andre Nationer. Aldrig

har der hos ham vist sig nogen Mod-

sætning i Anskuelser overfor Faderen.

En Kendsgerning maa man dog tage

med i Beregning. Tronfølgeren lader sig

meget let paavirke, og det maa befrygtes,

at de Raadgivere, han en Gang vil vælge

sig, ikke i samme Grad som Flertallet af

Kejser Alexander Ill's Raadgivere vil

være gennemtrængte af en fredelig Aand."

Tiden har vist, at den tyske Iagttager

kendte noget til den unge Kejser!

„Det russiske Spørgsmaal" — plejede

Alexander III med Selvbevidsthed om sin

Magt at sige — „er saare simpelt; Rus-

land udgør en Sjettedel af Jordkloden."

Det russiske Rige spillede i ethvert Til-

fælde ved Alexander III's Død en frem-

trædende Rolle i Verdenspolitiken, og jo

mindre man kendte til den nye Czar,

med desto storre Interesse fulgte man
hans første Skridt paa hans Herskerløbe-

bane.

Den 26aarige Kejser greb strax Hersker-

tøjlerne med en Sikkerhed og Bestemt-

hed, som imponerede hans Omgivelser,

og han optraadte ganske i sin afdøde

Faders Aand. Han besvarede selv en

stor Del af de Telegrammer, der indløb

til Livadia, og han lagde særlig Vægt

paa at vise, at han fastholdt Alliancen

med den franske Republik. Under Snese

af Telegrammer, der udtalte Kejserens

Tak til franske Institutioner og Repræ-

sentanter for deres Deltagelse i hans og

Ruslands Sorg, stod Navnet „Nikolai"

;

hans Udtalelse om, at han var sikker

paa, at hele del franske Folk tog levende

Del i Ruslands Sorg, vakte Begejstring i

Frankrig, og hans direkte Henvendelse

til den franske Krigsminister, General

Mercier, gjorde det bedste Indtryk paa den

franske Nation. Disse Tegn blev under-

stregede ved, at der ikke fremkom nogen

Meddelelse om Nikolaus II's Svar paa

Wilhelm II's Kondolencetelegram, og man
drog deraf den Slutning, at dette Svar ikke

ganske stemte med den Skaaltale, som

den tyske Kejser ved Budskabet om
Tronskiftet i Rusland holdt i Stettin, og

hvori han hentydede til det gamle Vaa-

benbroderskab mellem Preussen og Rus-

land. Czarens Regeringsmanifest og hans

Svar til de Deputationer, der bragte ham
deres Hyldest, viste, at den nye Czar

ogsaa i den indre Politik agtede at træde

i sin Faders Fodspor, om end enkelte at

hans første Regeringshandlinger tydede

paa, at han ikke var utilgængelig for

mere liberale Ideer. Særlig Opm.ærksom-

hed vakte Czarens velvillige Svar paa

den hebræiske Petersborger Menigheds

Kondolencetelegram, og dette Svar efter-

fulgtes af en Ukas, hvori Czaren bevil-

gede Ophævelsen af en Befaling til at

udvise 150 jødiske Familier fra Odessa.

Man lagde ogsaa nøje Mærke til, at den

nye Czar bevægede sig forholdsvis frit i

sin Hovedstad og paa sin Bryllupsdag

uden Sikkerhedsforanstaltninger kørte

midt igennem de begejstrede Folkemasser.

Men efter sin Formæling trak den unge
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Hersker sig tilbage til et stille Familieliv,

og han saa kun forholdsvis faa Men-

nesker. Man ertarede fra gode Kilder,

at Nikolaus 11 med stor Flid arbejdede

paa at sætte sig ind i Rcgeringsforret-

ningerne; men der udbredte sig ogsaa

Rygter om, at han faktisk overlod sin

Magt til Enkekejserinden. Disse Rygter

var vitterligt urigtige — Enkekejserinden

opholdt sig i lang Tid fjernt fra sin Søn.

Men de øvede, som saa mange andre

ugrundede Rygter om Czaren, deres Virk-

ning <ig de fandt forogct Tiltro ved den

Omstændighed, at Kejseren vedblev at

udsætte sin Kroning, skønt han efter den

største Del af sine Undersaatters Opfat-

telse først ved denne højtidelige Akt lik

den rette Velsignelse til sin Herskerger-

ning.

Endelig kom den store Dag, den 26.

Maj 1896; men de glimrende Kro-

ningsfester i det hellige Moskwa blev

fordunklede ved den store Ulykke paa

Chodynski-Sletten, der siges at have gjort

saa meget stærkere Indtryk paa den unge

Czar ved Mindet om, at Ludvig X\Ts
Brj'llupsfest i den samme Maaned for

126 Aar siden var bleven formorkede

paa lignende Maade. Har denne Begiven-

hed lagt Cirunden til den Indfl^ydelse, som

spiritistiske Raadgivere ifølge gode Kilder

skal have havt ved det russiske Kejserhof?

Sikkert er det, at den unge Kejser trak

sig endnu mere tilbage Ira Verden og

hengav sig til politiske Grublerier, der

indgav ham store Planer, men næppe

fremmede hans Handlekraft. Da man
alter gensaa Nikolaj Alexandrovits i Kø-

benhavn, kunde man ikke undgaa at

lægge Mærke til. al han var bleven en

stille, tilsyneladende overanstrængt og

nervøs Mand.

Det første Udslag af den unge Czars

nye Tankerelning, der saa lidt stemmede

med hans Faders nøgterne Opfattelse

og praktiske politiske Sans, var den for

hele Verden overraskende Rundskrivelse

af 24. August 1898, hvori den daværende

russiske Udenrigsminister, Grev Mura-

vjeff paa sin Herskers Vegne foreslog en

international Konference, der skulde gøre

Forsøg paa at sikre alle Folkeslag Fre-

dens Velsignelser og samtidigt at sætte

en Grænse for Nutidens Rustninger. „Den

kejserlige Regering" — hed det i Rund-

skrivelsen — „er af den Anskuelse, at

Ojeblikket er gunstigt for, ad den inter-

nationale Forhandlings Vej, al forsøge

paa at sikre alle Folkeslag Fredens Vel-

signelser og samtidigt at sætte en Grænse

for Nutidens Rustninger." Denne An-

skuelse begrundedes ved Overbevisningen

om, „at Opnaaelsen af dette ophøjede Maal

stemmede med alle Magters Interesser og

Ønsker".

Kejser Nikolaus II maatte ved Haag-

Konferencens Forhandlinger erfare, at det

var en lidet begrundet Overbevisning. Om
end Czarens Fredsplan har havt nogen

Indflydelse, større Indflydelse, end man
kunde vente, har dens Resultater kun lidet

svaret til de Forventninger, han maa
have næret, da han lod sin Udenrigs-

minister tage Initiativet til Fredskonferen-

cen i Haag. Den svækkede den Tillid,

man i Frankrig havde næret til Czaren,

og som havde lagt sig for Dagen paa

en saa demonstrativ Maade under hans

Besøg i Paris i 1896 — og fem Aar efter

Fredskonferencen var Rusland indviklet i

den største Krig, som er ført siden 1871,

i Kampen med Japan om Overherre-

dømmet i Østasien.

De afgørende Grunde til denne Krig

skjuler sig i Hofmysteriers Taager, gen-

nem hvilke man skimter, at, vindesyge

Personer, fremfor alle den i sin Tid saa

meget omtalte Statssekretær Bezobrasof,

øvede en Indflydelse, der mindede om den

tyske Iagttagers Forudsigelse i „Koln.
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Zeit.". Det synes i ethvert Tilfælde at være

sikkert, at den østasiatiske Krig blev be-

gyndt mod den russiske Udenrigsministers,

Lamsdorffs og mod de mest indsigtsfulde

Generalers Raad — halvt vistnok ogsaa

mod Czarens Villie.

Den for Rusland og dets Prestige saa

ødelæggende Krig blev begyndt uden

tilstrækkelig Forberedelse; den blev ikke

godt ført, og Freden synes at være ble-

ven sluttet uden moden Overvejelse —
ved en japansk Overrumpling. Medens

Witte paa Ruslands Vegne underhand-

lede i det amerikanske Portsmouth,

havde indflydelsesrige Raadgivere overfor

Czaren gjort gældende, at Krigen burde

fortsættes, da Japan havde opbudt sine

sidste Reserver og i Længden maatte

bukke under for Ruslands uudtømmelige

militære Hjælpemidler.

Fredag den 25. August 1905 telegra-

ferede Grev Lamsdorff til Witte, at han

skulde afbryde Fredsunderhandlingerne.

Witte svarede, at han ikke vilde stille

Sagen paa Spidsen, for at ikke Ansvaret

skulde lalde paa Rusland, men at det

var sikkert, at Japan vilde forkaste de

russiske Betingelser, og at derfor Forhand-

lingerne af sig selv vilde blive afbrudte.

Mandag den 28. August telegraferede

Grev Lamsdorff atter, efter Czarens Be-

faling, at Witte den næste Dag skulde af-

bryde Underhandlingerne, hvis Japanerne

fastholdt deres Fordring om Krigsskades-

erstatning. Rygtet om, at Lenewits havde

vundet nogle Smaasejre, havde styrket

Krigspartiets Forestillinger hos Czaren.

Witte begav sig altsaa den 29. August

til Arsenaløen ved Portsmouth med den

faste Beslutning at afbryde Fredsforhand-

lingerne, og han blev fuldstændig for-

bløffet, da den japanske Underhandler

Baron Komura pludseligt akcepterede de

russiske Fredsforslag, idet han sagde til

Witte: „Deres Herres Vilje ske!"

Witte var i dybeste Unaade, da han

den 5. September 1905 Kl. 3,52 — efter

vor Tid omtrent Kl. 10 Aften — i Ports-

mouth underskrev Fredstraktaten, der

gjorde Ende paa den store østasiatiske

Krig og paa Ruslands Overmagt i øst-

asien. Man kan være i Tvivl om, hvor-

vidt de russiske Krigs-Talsmænd eller

Witte og hans Meningsfæller havde Ret.

Det er nok muligt, at Rusland ved en

storstilet Fortsættelse af Krigen kunde

have tvunget Japan til Fred, men man
maa ikke glemme, at en saadan Fort-

sættelse af Krigen i Østasien vilde have

lammet Rusland fuldstændigt i Europa,

hvor Tyskland var i Færd med „at føle

Frankrig paa Pulsen".

Sikkert er det, at Krigen med Japan

og Portsmouth-Freden i høj Grad svæk-

kede Ruslands Prestige udadtil og gav

den russiske Bureaukratisme og derigen-

nem Selvherskermagten haarde Stød. Be-

givenhederne i Østasien gav derved det

afgørende Stød til Czarens Forsøg paa

at gennemføre en anden stor Plan, som
han længe havde syslet med i Stilhed.

Den russiske Selvhersker havde forgæves

søgt at skabe Verdensfreden; han vilde

nu søge at skabe indre Fred i det af

anarkistiske Forbrydelser og uvidende

Fantaster saa haardt hjemsøgte russiske

Rige, ved at give Rusland en Forfatning.

Nikolaus II havde ved sin Regerings-

tiltrædelse tydeligt nok tilkendegivet, at

han vilde regere som Selvhersker efter

sin Faders Traditioner. Denne Beslut-

ning stemmede da vistnok ogsaa ganske

overens med Czarens Hersker-Tempera-

ment, der fremtraadte saa klart i de

Ukas'er, hvori han faktisk ophævede

Storfyrstendømmet Finlands forfatnings-

mæssige Rettigheder, og som viste, at

den unge Czar var ganske afhængig af

de gammelrussiske Raadgivere at den

Pobjedonostzefske Retning. Men det viste
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sig paa den indre russiske Politiks som

paa den russiske Udenrigspolitiks Om-

raade, at Nikolaus II alligevel ikke var

en Alexander III, at han savnede sin

ikke særlig begavede, men altid karak-

terstærke Faders urokkelige Selvtillid og

Fasthed, og at han med sit hurtigt om-

skiftelige Sind var tilgængelig tor de mest

forskelligartede Ideer og Planer. Nikolaus

II lod sig af Begivenhederne føre ind paa

Reformbanen, men han betraadte den og

vandrede videre uden Bestemthed.

Den russiske Regerings, navnlig Wittes

Bestræbelser for at fremme Fabriksdriften

i Rusland og derved gore dette mere

uafhængigt af Udlandet, særligt Tyskland,

bragte et nyt Element ind i de russiske

Samfundsforhold, Socialismen. Der be-

gyndte at danne sig et Byproletariat,

som sluttede sig til de socialistiske Lære-

sætninger; fra Byerne banede Socialismen

sig Vej til Landsbyerne, og den frem-

kaldte en ny og stærk Bevægelse i de

for en stor Del fra Bondestanden ud-

gaaede Studenterkredse. Studenterne gik

i Spidsen for den nye Bevægelse, og det

kom til Revolter, som fremkaldte haarde

Undertrykkelsesforholdsregler. Ruslands

mest fremragende Videnskabsmænd pro-

testerede mod disse Forholdsregler og

sendte et Bonskrift til Czaren, der inde-

holdt mange og sorgelige Sandheder.

„Det vilde være urigtigt" — hed det i det

af 80 fremragende Videnskabsmænd og

Forfattere underskrevne Bonskrift — „at

lægge Ansvaret for de mange Studenter

-

uroligheder paa Studenterne. Aarsagerne

ligger langt dybere. De staar i Forbindelse

med mange Forhold i vort Statsliv og

vort sociale Liv, fremfor alt med de

Mangler, der klæber ved selve det aka-

demiske Liv." Den Maade, hvorpaa man

nu behandlede den studerende Ungdom,

maatte føre til Forfald og Demoralisation.

„Og er det da normale Forhold, naar i

en absolustisk Stat de tro Undersaatters

Røst ikke kan naa Monarken: Nu anser

allerede Alle det, at underskrive denne

allerunderdanigste Petition, for at være

et Bevis paa særligt borgerligt Mod. Un-

der disse Forhold begynder Livet at synes

utaaleligt for ethvert selvbevidst Menneske

. . . Gør derfor, Majestæt, en Ende paa

denne tunge Tilstand ved en højmodig

Begyndelse, skænk Deres Undersaatter

Tillid, stands Repressalierne og lad den

offentlige Menings nu kvalte Stemme ud-

tale sig frit . . . Studenterurolighederne

vil standse, og de Studerende vil af

sig selv vende tilbage til deres Studier,

naar Livet rundt om dem ophører at

være en Kilde til Forbitrelse, og naar

der aabner sig Udsigt for dem til en fri

og nyttig Virksomhed i Hjemmet, efter

at have fuldført deres Studier."

Flere Tegn viste, at Czaren havde

taget disse Ord under alvorlig Over-

vejelse, og den 11. Marts 1903 udstedte

Nikolaus II en Ukas, der viste, at han

havde Blik for Nødvendigheden af Land-

boreformer. Men den reaktionære Po-

litik blev dog i det hele fortsat i Rusland

som overfor Finland, og først da den

ulykkelige Krig i Østasien fremkaldte

dybtgaaende indre Rystelser i Rusland

og Arbejderdemonstrationer, der viste,

hvor stærkt Tag den socialistiske Agi-

tation havde faaet i vide Kredse, skred

Nikolaus II for Alvor og aabenbart med

den bedste Ville, men alligevel uden rig-

tig Klarhed over Maal og Midler, til at

give Rusland en friere Forfatning og et

Parlament.

Den 2"). December 1904 udstedte Cza-

ren en Reformukas, der viste, at han

havde det rette Blik for de russiske For-

holds to værste Kræftskader: Embeds-

standens Bestikkelighed og Retsusikker-

heden med tilhørende Politivilkaarlighed.

„Der maa" — hedder det i denne Ukas
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— „træffes virksomme Forholdsregler til

Beskyttelse af Lovens fulde Kraft, saa at

alle os undergivne øvrigheder anser en

for alle lige Opfyldelse af Loven som

deres første Pligt." Czaren skal allerede

den Gang have villet paabyde en Folke-

repræsentation, men indflydelsesrige Raad-

givere formaaede ham til at stryge en

dertil sigtende Paragraf i Ukas'en af 25.

December. Bevægelsen lod sig dog ikke

standse; flere „Adelsforsamlinger" vedtog

Adresser, hvori de bad Czaren „befale,

at udvalgte Byrepræsentanter for Folket

frit kunde lade deres Røst lyde op til

Tronens Hersker" og deltage i Lovgiv-

ningen. Den 19. Juni 1905 modtog Kejser

Nikolaus II en Deputation fra Semstvoe-

Kongressen i Moskva, hvis Ordfører, Fyrst

Trubetzkoi med megen Frimodighed hæv-

dede, „at den eneste Udvej af de indre

Trængsler var Indkaldelsen af valgte

Folkerepræsentanter", og Kejseren gav

følgende Svar, som blev offentliggjort:

„Jeg føler mig lykkelig over at have

set og hørt Dem. Jeg tvivler ikke om,

at De, mine Herrer, var besjælede af glø-

dende Kærlighed til Fædrelandet, da De

henvendte Dem direkte til mig. Lige

som De og mit hele Folk var og er jeg

endnu stedse dybt bedrøvet i mit Hjerte

over de Trængsler, som Krigen har bragt

over Rusland, og over de yderligere

Trængsler, som man endnu maa forudse,

og ikke mindre over Forvirringen i det

Indre.

„Opgiv Deres Tvivl! Min Villie er

suveræn og urokkelig, og Spørgsmaalet om

at tilkalde valgte Repræsentanter til Medar-

bejde paa Statsforretningerne vil blive af-

gjort paa en med god Orden stemmende

Maade. Jeg vaager uafbrudt over og

helliger mig til dette Værk. Det kan

De sige Deres Brødre paa Landet og i

Byerne.

„Jeg er fast overbevist om, at Rus-

land vil gaa forynget ud af de bestaa-

ende Prøvelser. Maatte der atter som

fordum herske Enighed mellem Czaren

og hele Rusland, Overensstemmelse mel-

lem mig og den russiske Jords Mænd,

en Enighed og Overensstemmelse, der

skal tjene til Basis for en Ordning, som

svarer til de agte russiske Grundsætninger.

Jeg troer paa Deres oprigtige ønsker om
at hjælpe mig med at løse den Opgave!"

Czarens Svar viste, at han fastholdt

„sin suveræne Villie" som Grundlag for

Ruslands Forfatning, og denne Opfattelse

fremtræder ligeledes i den Ukas, som

Czaren udstedte Aarsdagen for Tronføl-

gerens Daab, den 19. August 1905, og

hvori han gav Rusland en „Gossudarst-

wennaja Duma" en Rigsduma, en Natio-

nalforsamling. Kejser Nikolaus erklærede,

„at Rigsdumaen skulde være en raadgivende

Forsamling, og at Selvherskermagten skulde

bevares^. Men heller ikke denne Ukas

blev Udtryk for Czarens endelig Beslut-

ning. Da Witte blev fejret rundt om i

Verden som den store Fredstifter, da han

af mange blev udpeget som den rette

Mand til at lede Rusland ind paa nye

Baner, forandrede Nikolaus II sin Opfat-

telse af Witte, udnævnte ham til Greve,

overdrog ham at stifte Fred ogsaa i det

russiske Rige og udstedte den 30. Oktbr.

1905 et Manifest, hvori Czaren erklære-

de, at det var hans urokkelige Villie at

sikre borgerlig Frihed, personlig Ukræn-

kelighed, Samvittigheds-, Tale-, Forsam-

lings- og Forenings-Frihed samt, saa

snart som muligt, at give almindelig Valg-

ret. Czaren fastslog „som en urokkelig

Grundsætning", „at ingen Lov kan træde

i Kraft uden at være vedtaget af Rigs-

dumaen, og at der bør garanteres Fol-

kets Repræsentanter Muligheden for vir-

kelig Deltagelse i Kontrollen med de af

Czaren udnævnte Myndigheders Hand-

linger."
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Czaren havde talt, men han bragte

heller ikke den Gang Modsætningerne

indenfor Regeringskredsene til Tavshed.

Witte kæmpede med Durnovo, og Resul-

tatet blev en indviklet og forfejlet Valg-

lov, ved hvilken Witte havde haabet at

skabe et konservativt, czartro Bondepar-

lament og fik el ultraradikalt Parlament.

Witte og hans Duma fik kun en kort

Levetid. Witte blev afløst af Goremykin,

den første Rigsduma, der var bleven aab-

net af selve Czaren i Vinterpaladsets

prægtige Georgssal den 10. Maj 1906,

blev allerede opløst den 21. Juli, og sam-

tidigt blev Goremykin afløst af Stolypin.

Da heller ikke han kunde samarbejde med
Dumaen, blev ogsaa den anden Rigsduma

opløst den 16. Juni 1*:X)7, og samtidigt

udstedte Kejser Nikolaus „i Kraft af den

kejserlige Magt, som Gud havde tildelt

ham over hans Folk," en ny X'alglov,

der gav de store Grundejere og de dan-

nede Klasser Overvægten i X'ælgerkorpset

og trængte de ikke-russiske Elementer

tilbage. Polen og Kaukasus fik et for-

holdsvis ringe Antal Repræsentanter,

Turkcstan slet ingen.

Czaren vilde vistnok have handlet rigtigt

i at begynde der, hvor han foreløbigt har

endt; det fremgaar tydeligt nok af For-

holdene. Skont de mislykkede Forsøg

med den første og den anden Rigsduma

havde fremkaldt en stærk Gæring og

givet de ultraradikale Elementer Vind i

Sejlene, er det lykkedes Stolypin saa

nogenlunde at faa Regeringsmaski neriet

i Orden. Men der er gaaet megen kost-

bar Tid tabt, og fremfor alt havde den

russiske Regering savnet Ro og Kraft til

at gennemføre det militære Reorganisa-

tionsarbejde, der dog meldte sig med saa

bydende Krav efter den ulykkelige Krig

i Østasien. F'ølgerne har med ubarm-

hjertig Konsekvens vist sig under Bal-

kankrisen, der saa stærkt har svækket

Ruslands Prestige og Ruslands Selvtillid.

De ledende militære Kredse har end-

og drøftet Planer om et helt nyt For-

svarssystem med Opgivelse af de polske

Fæstninger, hvorved de maaske vilde st^T-

ke Ruslands defensive Kraft, men vilde

svække dets Betydning som Krigsfak-

tor i den europæiske Politik.

Naar man kaster et Tilbageblik over

Nikolaus H's Regering, naar man sam-

menligner Ruslands Stilling i 1894 og

endnu i 1896 med dets nuværende Stil-

ling, fremtræder der en tydelig Tilbage-

gang. Czaren har som Selvhersker en

særlig Stilling som Regent og et særligt

personligt Ansvar; men det ei saare

vanskeligt eller rettere umuligt at fælde

en begrundet Dom om. hvor stor Del

Czaren personlig har i de Fejl, der utvivl-

somt er begaaede i den russiske Inden-

og Udenrigspolitik siden Kroningsdagen

i Moskva.

Det er let nok at finde bestemte Svar

paa .Spørgsmaalet om Czar Nikolaus ll's

Personlighed og Karakter. De kan

findes i Hundreder af Bladartikler og i

Masser at politiske Brochurer og Bøger,

men de er næsten alle skrevne med Ha-

dets Pen og illustrerede med Karikaturens

Blyant. De russiske Forhold er visselig

i mange Henseender lidet opbyggelige;

m.en de Skildringer, der fremkommer i

den antirussiske Presse og i Bøger om
„det revolutionære Rusland", er lige saa

sikkert i al deres overensstemmende Ens-

formighed otte stærkt overdrevne. Det

er i ethvert Tilfælde ganske klart, at de

er højst uretfærdige mod den russiske

Hersker, der gøres ansvarlig for alt med
en Ihærdighed, som kun kan forstaas ud

fra den Forudsætning, at man troer og

mener, at Czaren med et Pennestrøg

vilde kunne reformere Rusland i Bund

og i Grund. Det er selvfølgeligt en ube-

rettiget Antagelse, og selv hvor Czarens

672 =z



Czaren

personlige Villie spiller en fremtrædende

Rolle — som i Behandlingen af Finland,

der utvivlsomt er et af de største Fejl-

greb i Ruslands Politik siden 1894 — maa
man ikke glemme, at den russiske Her-

sker handler under Indflydelse af sine rus-

siske Raadgivere. Hvor liden Forstaaelse

selv en Mand som Stolypin har af Fin-

lands historiske Ret, vil man se af hans

Tale om Rusland og Finland i Rigsdumaen.

Man savner nu som for femten Aar

siden paalideligt Grundlag til at fælde en

begrundet Dom om Czarens Personlig-

hed og Karakter; ogsaa som Czar har

Nikolaus II trukket sig tilbage til et stille

Familieliv, fra hvilket han kun sjeldent

træder frem for Offentligheden. De Kends-

gerninger, der foreligger, vidner dog om,

at Czaren er en Idealist, som let hen-

giver sig til politiske Drømmerier, der

ikke kan gennemføres i Virkeligheden,

end ikke af Herskeren over en Sjettedel

af Jordkloden. Det er i god Overens-

stemmelse med dette politiske Karakter-

træk, at man i Czarens Handlinger tin-

der Tegn paa hurtigt skiftende Stemnin-

ger, og baade i Ruslands Indenrigspolitik

og i dets Udenrigspolitik siden 1894

savner man tydeligt nok ubøjelig Kon-

sekvens og fast maalbevidst Optræden.

Der foreligger ogsaa bestemte Tegn

paa, at Nikolaus II har havt vanskeligt

ved at samarbejde med sine Raadgivere.

„Jeg faar Hovedpine af at tale med

den Mand!" skal Czaren have sagt om

Witte, og man sagde i sin Tid næppe

uden Grund, i de ledende russiske Kred-

se: „Kejseren kan ikke regere med Witte,

og han kan heller ikke regere uden Witte."

Der har ligeledes i den sidste Tid været

Vanskeligheder mellem Czaren og Sto-

lypin, og der fortælles, at Iswolski under

det afgørende Slutningsafsnit af Balkan-

krisen havde vanskeligt ved at faa Au-

diens. Paa den anden Side har Czaren

trods sin Uvillie mod Witte loyalt støttet

ham, og baade Stolypin og Iswolski er

endnu Nikolaus II's Raadgivere.

Der er i det Hele Grund til at tro, at

Kejser Nikolaus II har isoleret sig for

meget, og at hans tilbagetrukne Levevis

ofte og i afgørende øjeblikke har givet

dem, der forstod at vinde hans Tillid,

for stor og ensidig Indflydelse. Maaske

er den store politiske Rundrejse, som Czaren

vilde tiltræde i Slutningen af Juli, og paa

hvilken han ogsaa vil gæste Danmark,

et Tegn paa, at han har besluttet mere

end hidtil at søge at skærpe sit politiske

Blik og udvide sin Synskreds ved at

træde i Forbindelse med Omverdenen.

Man har ikke mindst her i Danmark

Grund til at ønske, at det maa lykkes

ham, uhindret af fantastiske Frihedsdrøm-

mere og ondsindede Fanatikere, og at det

maa lykkes ham at føre sit uhyre Rige

en bedre Fremtid i Møde. Det har vis-

selig ikke været til Held for den politiske

Ligevægt i Europa, at Rusland er blevet

trængt tilbage paa den storpolitiske Arena.
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SPORTENS BETYDNING FOR OS
En Knquéte.

Som vore Lasere vil erindre, bragte vi i forrige Ha/le nogle Udlaielser fra en Rakke Forsonlig-

heder. Hl hvilke vi i Kraft af, al de dels havde deltaget i Sportslivet fra dets første Tid, dels fulgt

Sporlens Udvikling som interesserede Iagttagere, rettede følgende Spørgsmaal for at faa fastslaaet, hvilken

Betydning Sportsbevagelsen har haft paa den forløbne Menneskealders legemlige og aandelige Udvikling:

Tror De, at Sportslivet har haft nogen vasentlig Indflydelse — fysisk og psykisk — paa Deres

Udviklig senere i Livet ?

Har Sporten varet til ubetinget Nytte, eller har den mulig vist mindre heldige Sider?

Hvilken Sportsgren rummer efter Deres Mening de fleste legemlige og aandelige Udviklings-

muligheder?

Paa disse Spørgsmaal modtog Redaktionen saa mange og delvis meget fyldige Besvarelser, at det —
hvor game vi end havde villet det — blev os umuligt at bringe dem alle i samme Hafte, af hvilken

Grund vi nedenfor fortsatter med al bringe de senest indløbne Svar.

DA jeg som 1 2-aarig begyndte at spille

Kricket paa Fælleden, var jeg en spinkel

og forsagt Dreng, l-'orsagtheden svandt paa

Maaneder, og Spinkelheden afløstes paa faa

Aar af en saa brugelig Muskulatur, at jeg,

efter at have paabegyndt Fodboldspil , alle-

rede i en Alder af 1 7 Aar kunde anvendes

i de anstrengende I. Holdskampe, At min

glødende Interesse og det Overmaal af Tid,

jeg i de sidste Skole- og første Studenteraar

ofrede Sporten, satte mig tilbage i Studierne,

maa jeg indrømme, men jeg troer, at hvad

jeg i den Tid tabte, vandtes ind paa andre

Felter. I hvert Fald staar det intense krops-

lige Arbejds- og Friluftsliv og det fornøje-

lige kammeratlige Leben fra Opvæxt- og

Ungdomsaarene for mig i et Skær, der al-

drig vil tabe sin Charme; at det tilførte

mig reelle Værdier
,

psykiske som fysiske,

nærer jeg ikke mindste Tvivl om.

Der gives vel Individer, som Sporten har

ført paa Afveje, magtstjaalen og ladet havne

i „Sportsidiot!", og der findes Folk, som

ogsaa legemlig har taget Skade. Men disses

Tal er kun ringe. Det er min Overbevis-

ning, at Sporten her til Lands arbejder sig

frem ad de rette Baner, idet Idrætsmændenes

udprægede bonsens og sunde indbyrdes Kri-

tik og deres fornuftige Ledere dæmmer op

for udskejende Tendenser.

Spørgsmaalet Xr. 2 lader sig næppe be-

svare ved at anføre Navnet paa en bestemt

Idrætsgren.

Jeg anser Gymnastik for at være den

mest alsidigt leoemli^ udviklende Idræt. Dette

giver sig — forekommer det mig — af sig

selv. Den tager jo direkte Sigte paa en

ligelig Opøvning af samtlige Muskelgrupper.

At der fordres en voldsom Energi af den,

som vil arbejde sig frem blandt Gymnasti-

kens Bedstemænd, er ligeledes sandt, ligesom

det er en ubestridelig Kendsgerning, at An-

spændelsen i høj Grad udvikler Viljen. Af

disse Grunde anser jeg Gymnastiken for at

være en udmærket Idræt. Men Gymnastik

er en Sport for lukkede Hum. Den er uad-

skillelig forbunden med Støv, meget ofte til-

lige med daarlig Luft. Og dette er et Mi-

nus. Græsk-romersk Brydning lider under

samme Brøst. Ellers en fortrinlig Idræt.

Alsidigt muskeludviklende som faa og for-

drende af sine Dyrkere Snildhed og Evne

til idelig at ændre Parader og Greb. Men

som sagt, ogsaa Bryderne maa døje Støv.

Den ideale Sport maa foregaa i fri Luft.

Roning er en prægtig Idræt. Og her kom-

mer et nyt Moment: Samarbejdet. Baaden

roes af et Hold , af 2 , 4 , 6 eller 8 , der

skal virke som en arbejdende Kraft, og som

maa indstille sig, føje sig efter hverandre.
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Sportens Betydning for os

Naar jeg efter dette erklærer mig for en

Ildtilbeder af de engelske Boldspil (Kricket,

Fodbold, Hockey, Bandy), er jeg beredt paa

Indvendinger. Fodbold etc. vil man sige

er ikke saa legemlig udviklende som f. Ex

de tidligere nævnte Idrætter. Indrømmet

Fodboldspilleren har kun sjældent saa har

monisk udviklet en Krop som Gymnasten

Bryderen og Roeren. Men det er en Man

gel, der vejes op af Fortrin. Og Fortrinet

er det samme, som berørtes ved Omtalen af

Roning: Samarbejdet. Kun kræves det her

i extrem Grad, og her er det I 1 Mand, der

skal virke sammen. Kricket, Hockey og

Bandy byder Armene, alle byder de Benene

og alle Hjernen Udvikling. Intet giver Om-

løb i Hovedet som de engelske Boldspil.

Enhver Situation er forskellig fra den for-

rige, enhver kræver ny Tænkning, ny Pla-

cering, ny Underfundighed. Taktik og Tek-

nik staar sidestillet. Alle Mand arbeider

sammen, men stadig forskelligt, bestandig

stilles der Opfindsomhed og Initiativ nye Op-

gaver. De engelske Boldspil er U forfærdet-

hedens og den raske Beslutnings, men tillige

Uselviskhedens, Forsagelsens Spil. Ingen maa

svigte i Afgørelsens Øjeblik, men paa den

anden Side, ingen maa søge at skyde sig

selv frem paa det almenes Bekostning. Man

glæder sig over Medspilleres Hæder som over

egen Bedrift. Og ejer man ikke denne

Glæde, saa duer man ikke. Man forsvinder

af Hæren, degraderes, remplaceres. Man skal

da vel vide at udvikle den. De engelske

Boldspil rummer fremfor de fleste andre

Idrætter Kampexcitationens levende Kraft. Det

ved vi fra Moderlandet , og vi har set det

her. Men deres største Fortrin er det Ini-

tiativ, de kræver, og den Tvang, de sam-

tidig paalægger Dyrkerne. Denne Blanding

er det, der giver dem den høje psykiske

Udviklingsværdi. Og derfor er det, jeg sæt-

ter dem øverst paa Listen.

Henr. Meincke.

Læge.

Min Erfaring gaar ud paa, at enhver Art

Friluftssport , som drives fornuftigt og uden

Overdrivelse, virker i høj Grad udviklende

saavel i legemlig som aandelig Henseende.

Overdriver man derimod Sporten, da vir-

ker denne skadeligt ind paa Legemet, og

giver let Anledning til Udvikling af en Række

nervøse Tilfælde, som ytre sig i Træthed,

Uoplagthed, Mangel paa Appetit og Søvn-

løshed.

Enhver sportslig Ydelse maa altid afpasses

efter det enkelte Individs fysiske Udvikling,

i modsat Tilfælde indtræder der let Over-

anstrængelse og de dermed forbundne fysiske

og aandelige Depressioner.

Fra Ungdommen har jeg drevet Sport

under dens forskelligste Former, og det er

min Overbevisning , at den stadige Syslen

med Sport har gavnet min aandelige og

legemlige Arbejdskraft i høj Grad.

Jeg sætter Sportslivet paa Søen højst af

alt, og betragter Roning og Sejlads samt

Svømning som de bedste Former af Sport.

Om Vinteren tilkender jeg Skøjteløbning og

navnlig Skiløbning Prisen som den bedste

og mest udviklende Sportsform. Skade kun,

at Forholdene herhjemme i Danmark ere saa

ugunstige for Udviklingen af Skisporten, at

man er nødsaget til at rejse til Bjergegne

for at faa Lejlighed til at drive denne her-

lige Sport.

Til Slut kun dette : Hvilken Form af Sport,

du end maatte dyrke, saa glem aldrig, at

Sporten kun bør være Midlet, aldrig Maalet.

E. SCHMIEGELOW.

Professor, Dr. med.

I. Med Sportslivet maa jeg, som Spørgs-

maalet motiveres , forstaa det intensive

Sportsliv og ikke det mondane. Jeg har kun

drevet Ridesport, dog ikke som Væddeløbs-

rytter, Fægtning og frem for alt Sejlsport,

saavel i Form af Lyst- som Kapsejlads.

Denne Idræt har saa vidt jeg selv kan døm-

me, kun været mig til Gavn ; den har holdt
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mit Legeme friskt og givet mig Mod i kri-

tiske Momenter, lært mig at maale „Farens

Størrelse" og at resignere, naar Ulykken

ramte mig og endelig givet mig Styrke til at

kæmpe ior min Overbevisning, hvad enten det

gjaldt mig selv eller andre.

II. Jeg anser al legemlig Idræt, særlig

«:aadan, hvor der samtidig stilles Krav til

Hjernebrug af anden Art end den Skolen

kræver, for ubetinget gavnlig for Ungdom-

men, og holdt inden for rimelige Grændser,

for en fortrinlig Støtte til med større Lyst

og Styrke end ellers at kunne deltage saavel

i al elementær Undervisning, som i selve

Livets Skole.

III. Spørgsmaalet om, hvilken Sportsgren

der rummer de fleste legemlige og aandelige

Udviklingsmuligheder, afhænger, forekommer

det mig, saavel af de personlige som lokale

Betingelser, og er et lige saa vanskeligt

Spørgsmaal at besvare, som — hvor skal

jeg sætte min Son i Skole? Men skulde jeg

raade, saa bør det unge Menneske, der ikke

tilstræber at blive professionel Sportsmand,

ikke være alt for ensidig i Valget af den

Sport, han hengiver sig til; derved undgaas

bedst den E.xcentrisitet og Bornerthed, som

den for specielle Sportsmand er tilbøjelig til

at blive betaget af.

C. A. Broberg.

Grosserer, Konsul.

Jeg personligt føler mig overbevist om, at

min Deltagelse i Idrætslivet fra min tidligste

Ungdom har været for mig af den største

Betydning saavel i legemlig som i aandelig

Henseende. Det gamle Ord, „at Ingen kan

lægge en Alen til sin Vækst", staar vel end-

nu ved Magt, men enhver kan ved Idrættens

Hjælp udvide sin Brystkasse med Tommer,

rette sin Rj'^g, udvikle Lunger og Muskler,

saa Blodet kommer til at rulle livligere i

Aarerne, og derved udrette mere og være

mere til Gavn og Nytte i de forskjellige Livs-

gerninger, man ved Skæbnens Tilskikkelse

føres ind i, end Mennesker med svage Le-

gemer. Jeg bekræfter fuldt ud J. J. Rous-

seaus Ord „plus le corps est faible plus il

commande, plus il est fort, plus il obéit".

Nu er det ikke saaledes at forstaa, at jeg

mener Mennesket skal leve for Idrætten, hvad

jeg vilde ansee for at være mere til Skade

end Gavn, nej Idrætten skal og bør være et

Middel til at styrke og bevare Legemet sær-

lig i Udviklingsaarene fra 16—25 Aar, og

derved lære Ungdommen at erkende, hvilken

Skat den ejer i et sundt Legeme, som Poul

la Cour sagde „lære at blive Konge over sit

eget Kongerige" og derved faa Herredømme

over Legemet som Sjælens Bolig.

Hvilken Sportsgren der efter min Mening

rummer de fleste legemlige og aandelige Ud-

viklingsmuligheder, ja da svarer jeg af per-

sonlig Erfaring „den idratslige Gymnastik''

.

Gymnastikcn er Grundlaget for al Idræt.

Vicerektor Liard ved Sorbonne skriver „Vej-

en til Idræt gaar igennem Gymnastikken",

og naar Gymnastikken efter Skoletiden fort-

sættes idrætsmæssig, da udvikles et stærkt

og sundt Legeme. Gymnastik er mere al-

sidig udviklende end athletisk Idræt, hvilket

jeg højlig bekræftede ifjor, ved først at over-

være de olympiske Lege i London med dis-

ses mange mærkelige Idræts-Skikkelser og

derefter overværede den store Gymnastikfest

i Frankfurt am Main med dens mange Tu-

sinder af smukke veludviklede Legemer.

Den idrætslige Gymnastik har havt meget

at kæmpe med for at vinde frem her i Dan-

mark, idet der fra visse Sider altid raabes

Ordet Akrobatik, men hvorfor maa ikke de

Mennesker, der er godt legemlig begavede,

ligesom de, der ere godt aandelig begavede,

arbejde paa videre Udvikling. Det har vist

sig, at der er mange flere Alhlet-Idræts-

mænd, der ere gaaede over til Professiona-

lismen (Erhverv af Idrætten) , end Gym-

nastikkere.

For den modnere Ungdom og op til den høje
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Alderdom viser Fleuret- og Kaardefægtning

sig at være en ganske fortrinlig Idræt, der

bevarer Legemets og Aandens Spændstighed

igennem Aarene, det er en Idræt, der ud-

vikler Snarraadighed, Koldblodighed, Udhol-

denhed og Dristighed, og hvor godt har ikke

Mennesket af til Stadighed at være under

en Lærers Disciplin under Lektionerne.

Det danske Folk er intet Idrætsfolk, og

Idrætten har meget at kæmpe med for at

finde Rodfæste her i Landet, dog den Tid

kommer nok, hvor det gaar op for Folket,

at der kan spares Landet mange Udgifter til

Tuberkuloseanstalter, Drankerasyler og Sinds-

sygeanstalter, naar der byggedes flere Øvel-

seshuse og Idrætspladser i Landet, thi det

har tidligere vist sig, at et Land, der sætter

Idræt højt, kan holdes oppe gennem Tiderne,

da al god Idræts Maal er at udvikle en Slægt,

hvis moralske Energi er forenet med legem-

lig Styrke, Mennesker med Sundhed indad

og udad, kort sagt

mens sana, corpore sana.

Th. Dahlmann.

Fabrikant.

Det er rigtigt, at der nu godt og vel en

Menneskealder er drevet Legemsøvelser —
Sportsøvelser — her hjemme i betydeligt

Omfang; men det er sikkert, at dette kun

gælder Byerne, og at Landet i sin Helhed

først er kommet med i de sidste c. 10 Aar.

Det vil derfor være for tidligt at forvente, at

Virkningerne allerede nu overalt har gjort

sig gældende.

Hvad mig selv angaar, var jeg to sunde

Forældres eneste svage Barn mellem ti Sø-

skende. En tidlig Skarlagensfeber af den

gode gamle Slags med efterfølgende Gigtfe-

ber af do. do. bevirkede Svagheden. Den

gamle Huslæge var sikkert paa Højden af

sin Videnskab, naar han erklærede, at jo for

Enden kom desbedre. Forandringen skete

ved min Optagelse paa Sorø Akademi (1862);

her blev Gymnastik ledet fortrinligt af den

bekendte Prehn, og da Kricketspillet kom til

(1865), satte dette Kronen paa Værket. Naar

Kricket øves under de rette Betingelser (for-

trinlig Plads), skaber det Sundhed og Mænd.

Jeg skylder det Størsteparten af de Goder,

jeg er i Besiddelse af, baade fysisk og psy-

kisk og tror, med Ærkebiskop Temple, at

det har lært mig „the art of making quick

decisions".

Men det maa drives i den Aand, som en

anden engelsk Klassiker saa malende —
ialt Fald for Lystfiskere og Boldspillere —
omend maaske lidt overdrevent, har tydelig-

gjort i Sætningen „to lose a trout is only a

loss, not infinite dishonour, like missing a

catch", d. e. at lade en Forel løbe, naar

man har faaet den paa Krogen, er en Pok-

kers ubehagelig Historie; men at tabe en

Griber i en Kricketkamp i det spændende

Øjeblik, stempler sin Mand for Livstid. Sidst

blev det anvendt om Australeren Whitty,.

der endog tabte 2 Gribere i nævnte Øjeblik

i Kampen forleden mod Marylebone Klubben.

Jeg tror ikke Sporten her hjemme — jeg-

taler forøvrigt kun om Boldsporten, for hvil-

ken jeg føler mig som særlig Repræsentant

— har vist mindre heldige Sider paa noget

Punkt; men at den har gjort ubetinget Nytte.

Som Bekræftelse herpaa skal jeg tillade mig"

at henvise til de talrige Udtalelser fra ansete

Pædagoger og Lærere m. fl., der findes sam-

lede i de 4 Indberetninger, som „Udvalget for

danske Børns Fælleslege" har udgivet 1899,

1902, 1905 og 1908. — De mindre heldige

Sider vil maaske fremstaa, naar Professiona-

lismen faar Indpas. Men vi er ved Erfa-

ringerne fra Spillenes Moderland vel forbe-

redte paa at modtage den og skal vel kun-

ne tage Tørnen.

Af det foran anførte fremgaar, at det er

de engelske Boldspil — Kricket, Fodbold

(Association og Rugby) og Hockey — jeg an-

ser for at rumme de bedste Udviklings-

muligheder. Jeg vil dog ogsaa tillade mig

at lægge et godt Ord ind for Boksning, der
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er saa miskjendt herhjemme. Jeg synes at

spore bedre Tider for det, naar jeg hører,

at den unge danske Gymnastiklærer, der i

de senere Aar har bistaaet Knglænderne paa

Gymnastikkens Omraade, i et offentlig Fore-

drag har slaaet til I.yd for denne fortrinlige

Legemsøvelse.

Sluttelig beder jeg noteret, at sikkert en-

hver Befalingsmand, der har med Soldaterud-

dannelse at gøre, hurtigt faar Øjet op for den

Betydning, de ovenfor nævnte Boldspil har

havt paa den Del af det unge Mandskab,

der inden Mødedagen har beskæftiget sig

med dem. Og jeg beder endvidere bemær-

ktt, at naar der aarlig kasseres en uforholds-

mæssig stor Mængde unge Mennesker paa

Sessionerne paa Grund af en eller anden

Svaghed, trods den langt bedre legemlige

Uddannelse nu end tidligere, da er dette be-

grundet i de enorme Fremskridt, der er sket

ved at holde mange svage og vanskabte

Børn i Live, som tidligere var Dødens sikre

Bytte. Her bliver Aar for Aar et større

Felt for de sunde Legemsøvelser at arbejde

^^^-
U. Kalkau.

Oberst.

Hvad der vel nærmest gav Impulsen til,

at Idrætten tog Fart herhjemme, var den

Omstændighed, at man haabede i den at

finde et Middel til at dæmme op imod de

Bestræbelser, der fra en vis Side gjordes

for at berøve vor Ungdom al Livslyst og

Livsglæde, — gøre den til en „haabløs

Slægt". Jeg tror, at Idrætten i denne Ret-

ning har gjort ubetinget Nytte, men derfor

kan den selvfølgelig have mindre heldige

Sider, navnlig naar den overdrives, og naar

det glemmes, at Idræt er et Middel og ikke

et Maal. Overdreven Rekordjageri f. Eks.

hører ikke altid til Idrættens heldige Sider.

At besvare Spørgsmaalet om, hvilken Idræts-

gren der rummer de fleste Udviklingsmulig-

heder, er ganske umuligt. Hver enkelt Idræts-

gren kan have sine Fordele og sine Mangler.

Maa jeg sluttelig gøre opmærksom paa,

at „Idræt" og Sport ikke altid er det samme.

Den Mand , der driver Dueskydning som

Sport, eller holder Væddeløbsstald uden selv

at ride i et Væddeløb , kan nok kaldes

Sportsmand, men Idrætsmand er han sande-

lig ikke.

Victor Hansen,

Kontreadmiral.

Det, der kan give en svar-samling (enquete)

værdi, er efter mit skøn de personlige erfa-

ringer fremfor de almindelige udtalelser, som

der ikke er plads til at give baggrund. Jeg

skal derfor holde mig til mine egne oplevel-

ser; og de egner sig for så vidt godt til at

fremlægges, som de falder i skarpt adskilte

stykker.

Til mit 14 år levede jeg på landet og

førte et friluftsliv uden synderlig idræt. Dette

levesæt var tjenligt baade for min åndelige

og for min legemlige trivsel; men naar jeg

nu gennemtænker min daværende tilstand,

kan jeg se, hvad der den gang ytrede sig

som et vagt savn, at der fattedes noget, le-

gemligt den kraftige hærdning og sjæleligt et

arbejde, som kunde optage de urolige kræf-

ter i sig, som rører sig i en drengs sind:

ridder-idealerne, den livsfriske lyst til at tage

en torn med håndgribelige vanskeligheder og

sansen for det ikke hverdagsagtige, som li-

geligt deler sig mellem den brogede sports-

dress og den skjulte stolthed, der ikke til-

lader én at røbe, at noget gør ondt. Musk-

lerne blev derfor ikke så kraftige og faste,

som de kunde blevet, indbildningskraften og

handlekraften kom ikke til at holde hinan-

den i ligevægt, og det vage savn af noget

ukendt gjorde de senere drengeår mindre

lykkelige end vilkårene ellers var til.

Fra mit 14 til mit 18 år gik jeg i latin-

skole i København. En smule gammeldags

gymnastik var her den eneste legemsøvelse.

Denne tid er et tomt rum i min tilværelse

uden nogen slags fremgang. Jeg mindes
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ikke andet fra de år end legemlig sløj hed

og gabende kedsomhed.

Det første par år, efter at jeg var blevet

student, brugte jeg så at sige kun til gym-

nastik og idræt. Resultatet var sjæleligt det,

at livslysten og lidt efter lidt også læsely-

sten vendte tilbage, mandsidealet, som var

blevet borte i skolen, fik igen skikkelse i

ynglingens sind; og legemligt var resultatet

holdning, kræfter, smidighed. Disse to idræts-

år kan jeg både sjæleligt og legemligt kende

virkninger af den dag idag.

Når jeg nu som 42årig og med lægens

syn på tingene ser tilbage på mine barn-

doms- og ungdomsår, kan jeg ikke se ret-

tere, end at gymnastiken og idrætten har

givet et uundværligt tilskud til min udvik-

ling, og legemsøvelserne har virket lige frem-

mende på åndelige og på legemlige områder.

Og det, jeg ellers har set i livet, har stad-

fæstet min tro til, at idræt er uundværlig for

ungdommen, den er styrkende, hærdende,

opdragende og lykkebringende, den giver en

gavnlig indledning til ethvert livsvirke, enten

ens næringsvej så forresten har mest af ånds-

eller af håndsarbejde.

Frode Sadolin.

Læge, Redaktør af Dansk Sundhedstidende.

At efterkomme den højtærede Redaktions

Opfordring til en kort Udtalelse om et saa

omfattende Spørgsmaal som Legemsøvelsers

fysiske og psykiske Betydning har jo sine

Vanskeligheder, men jeg skal gjerne prøve

at give nogle sammentrængte Bemærkninger,

da jeg i over en Menneskealder har været

en ivrig Ven og i nogle Grene en praktisk

Dyrker af Legemsøvelser.

Med Hensyn til Sagens psykiske Side er

det jo vanskeligt at have nogen ret begrun-

det Mening. Hvem kan sige, om den flinke

unge Mand, der med Liv og Lyst har dre-

vet Fodbold, Roning eller lignende, vilde være

blevet en dorsk Drønnert, hvis Sporten ikke
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havde fanget ham, — det er jo meget mu-

ligt, at hans Energi kunde have faaet smuk-

ke Udslag i andre Retninger, og derfor

umuligt at maale Totalvindingen. Jeg troer

ogsaa, at en aldeles ensidig Opgaaen i en

eller anden Sportsgren, livlig tilsat med To-

talisator, Sølvgevinster o. s. v. nok kan virke

forraaende og aandeligt svækkende; men at

et svækket Legeme giver formindsket aande-

lig Energi, Mangel paa Livsmod og Livsglæ-

de, og at fornuftig ordnede Legemsøvelser

kan tilbagegive forkuede og forknytte Menne-

sker Sundhed og dermed fornyet Aandsfrisk-

hed, er jo noget, som vi Læger ser saa at

sige daglig, og er vel forresten nutildags saa

temmelig udenfor Diskussion. Naar saa der-

til kommer, at mange Legemsøvelser stiller

direkte Krav til Raadsnarhed, Udholdenhed

og Mod hos den enkelte Udøver, og at an-

dre, for at et godt Resultat kan naaes, kræ-

ver Samarbejde af alle Deltagerne og derved

appellerer til saa gode aandelige Funktioner

som Selvforglemmelse og Disciplin, mener jeg

nok det tør hævdes, at velordnede Legems-

øvelser ubetinget har psykisk Værdi, og mit

personlige Indtryk, — baseret paa de store

Idrætsstævner, jeg i de sidste Aartier har

overværet — er da ogsaa, at vi har faaet

en friskere, smidigere og mere vaagen Ung-

dom, end vi havde i gamle Dage her i Lan-

det, dengang Legemsøvelser endnu stode i

Skammekrogen,

Spørges der om den fysiske Virkning af

(NB. velordnede) Legemsøvelser, kan Svaret

gives med absolut Sikkerhed, fastslaaet af

Anatomer og Physiologer: velordnede Legems-

øvelser styrker Hjertets Muskelkraft —- Hjertet

paa en veltrænet Væddeløbshest vejer bety-

deligt mere end paa et utrænet Dyr af sam-

me Dimensioner — forøger Brystkassens Rum-

melighed og Bevægelighed, hvorved Aande-

drættet lettes, fremmer Hudvirksomheden og

understøtter i mange Tilfælde Fordøjelses-

funktionerne, Naar disse 4 store Faktorer

for Sundhedens Bevarelse fremmes, er der
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Der er intet, der virker saa opdragende

paa Ungdommen, som det at overvinde Van-

skeligheder og naa et Maal — det skulde

da være at opleve Skuffelser, naar man har

sat meget ind paa en Sag og ikke opnaar

at gennemføre den.

En ved Idræt opøvet Ungdom har oplevet

meget af begge Dele og har derved faaet

en Forskole til Livet, som en Opdragelse

uden Idræt ikke kan give i saa fuldt Maal.

Gymnastiken danner Legemet, Idrættens

Kamp skærper Virkelighedssansen og danner

Mandens Vilje.

Derfor er (lymnastiken en Tjener, der

ganske vist daarlig kan undværes , men

Idrætten er Herren af Guds Naade, der giver

sine Dyrkere Menneskeværd.

Der findes svage Begavelser, hvis Egoisme

udvikles, naar de i Kraft af gode legemlige

Anlæg erobrer mange Præmier; derfor er

al Idræt, der oves Holdvis (f. Eks. Boldspil

og Koning) at foretrække for Enkeltmands-

konkurrencer.

E. Aabye,

cand. theol.

Sportsmedarbejder vod I'oliiiken.

Det Spørgsmaal , hvis Besvarelse — saa-

ledes forekommer det mig — har størst

Betydning, er dette: Hvorfor Sportslivet o: den

stærke Bnurgchestraug, Trangen til Idræt el-

ler voldsom Motion, er steget saa paafal-

dende stærkt i den sidste Menneskealder i

visse Dele af den civiliserede Verden. Thi

har man forst klaret dette Spørgsmaal, lig-

ger Svaret paa de øvrige lige for.

Ligesom vor Tids Vegetarisme og Total-

afhold i deres Oprindelse var det naturlige

Tilbageslag, den helt ud i Fanatismen drevne

Reaktion, mod Kødfraadseriet og Drikkeriet,

som Angelsaxere og Nordboer havde hen-

givet sig til i Aarhundreder — saaledes har

ogsaa Tidens heftige Sportstvang en ganske

naturlig, fysiologisk Aarsag.

Hvad Puritanerne i sin Tid var for Reli-

gionen, og hvad Aareladningen blev for Læge-

kunsten, har Sportstrangens Udløsning væ-

ret for det sidste Slægtled : Sikkerhedsventilen,

som er ubetalelig, saalænge de uheldige eller

uregelmæssige Tilstande, hvis skæbnesvangre

Udbrud den afværger, vedbliver at herske.

Fjernes de abnorme Tilstande, reguleres „Ind-

fyringen" , bliver Sikkerhedsventilen unød-

vendig, Traugen til Udløsning, Sportstrangen

— men ikke selve Sporten — falder bort

af sig selv.

Motionslyst, Tilfredsstillelsen ved at sætte

Muskelsystemet i Bevægelse er jo akkurat

ligesaa naturlig, ligesaa „sund" som Madlyst

eller som Tilfredsstillelsen ved at slukke

Tørsten, med et Glas frisk Vand. Ulvehun-

ger — „Heiszhunger" — er derimod et

Sygdoms-Symptom ligesom Alkoholtrang og

— Sportstrang. Thi de er alle ligesaa mange

Udslag af eller Symptomer paa visse kro-

niske Forgiftninger af Vævene, som skyldes

den daglig fortsatte forkerte Ernæring, hvis

Hovedaarsag ligger i Overfyldning med Føde-

midler og i Brist paa Agtpaagivenhed under

Maaltidet. For at blive i Billedet: naar Fyr-

bøderen tankeløst skovler Brændsel ind un-

der Kedlen , kommer vSikkerhedsventilen til

at spille en Rolle, der svarer til Sports-

udløsningen hos det kronisk overfodrede og

forgiftede Nutidsmenneske.

At dette virkelig forholder sig saaledes,

kan man bl. a. se deraf, at Sportens stærke

Opsving er gaaet Haand i Haand med de

stedse mere almindelige Stofskifteforstyrrelser,

og at Bevægelsen er udgaaet fra og kulmi-

nerer hos de mest velhavende, mest kød-

spisende Samfund. Et dagligt, regelmæssigt

Overmaal af Føde følger altid i Kølvandet

paa stærke Opsving i den almindelige Velstand.

Og siden Midten af forrige Aarhundrede er

Velstanden i de Lande, her er Tale om, og

hvor Sporten trives bedst , vokset enormt.

Særlig uheldig stiller Forholdet sig, hvor Over-

maalet ledsages af den Rastløshed og Nervø-

sitet, som fra de forenede Stater efterhaanden
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er trængt ud over en stor Del af Evropa,

og som bl. a. har forandret MaaJtidets rolige

Karakter.

Det var en virkelig Ulykke, at den stærke

hygiejniske Bevagdse, som ogsaa hører for-

rige Aarhundredes sidste Halvdel til, og

som i og for sig har haft den allerstørste

Betydning for os alle, straks fik saa vold-

som Vind i Sejlene at der slet intet blev

tilovers til det endnu langt vigtigere Erna-

ringsproblem — denne „Livssag", som nu og

herefter vil beskæftige Fysiologer og Læger,

indtil den er gennemført. Havde det været

omvendt, havde Ernæringsspørgsmaalet staaet

i første Linje, vilde Idrætsbevægelsen aldrig

have antaget de Dimensioner som nu.

Nutidens hygiejniske Forholdsregler —
Vandkure, Luftkure, Bade, Massage og last

but not least, alt hvad der kommer ind

under Idræt — er jo kun Forsøg paa at

kompensere eller gøre godt igen, hvad der

syndes paa en helt anden og hundrede Gange

vigtigere Konto: Mad og Drikke. Har man

spist to eller tre Gange mere, end man har

Brug for, er kraftig Motion, frisk Luft eller

Sport uundværlig for dog at blive af med

noget af den Overflod, man tankeløst hug-

gede i sig, blive en Del af de giftige Hen-

faldsstoffer kvit, som gaar over i Kredsløbet

og forgifter Legemets Væv.

Et yderligere Bevis for min Opfattelses

Rigtighed er, at det nu er slaaet fast, at

Traning ikke er nødvendig for at opnaa

Udholdenhed — noget man gik ud fra indtil

for kort Tid siden. Den, der ernærer sit

Legeme omhyggeligt, er i hedre Kondition

uden Træning end den, der driver regelmæs-

sig Sport uden at skænke Fødetilegnelsen

den fornødne Opmærksomhed. De Rækker

Forsøg, som Irving Fischer, Professor ved

Yale-Universitetet , har foretaget med stille-

siddende Studenter, viser, at Udholdenheden

er uafhængig af Øvelse og Træning, men

til Gengæld afhængig af Maaltidernes Karakter

0: af den Opmærksomhed, der skænkes Fø-

den. Belønningen bestod i, at den legemlige

Udholdenhed hos disse stillesiddende, men

opmærksomt ernærede unge Mennesker for-

doblede sig i Løbet af 5 Maaneder! —
Spørges der nu, om Sportslivet har haft

væsenlig Indflydelse paa vor Udvikling, saa

kan Svaret derfor kun blive, at Indflydelsen

har været meget stor, at Sport i Ordets

mest udvidede Betydning — fra svensk Gym-

nastik til Motorcykling — har været en

uundværlig Faktor, og vil vedblive at være

det, saalange Emårings- Processen vedvarende

sjofles som hidtil. Men i samme Øjeblik For-

andringen indtræder og Ernæringen fuldkom-

mengøres, formindskes Trangen til kraftig

Bevægelse, Sporten faar en mindre voldsom

Karakter og omformes gradvis til en for-

nøjelig og gavnlig Rekreation, der virker paa

Organismen omtrent som Rejser, Fodture,

hyggeligt Samvær, gode Efterretninger, hvad

der altsammen sætter Humøret op og stimu-

lerer hele Legemets store sammensatte Kirtel-

system og derved bidrager væsenlig til, at

„Forbrændingen" i Legemets Væv gaar nor-

malt for sig. SXoisWit- Tempoet reguleres.

Hvilken Form af Sport der derefter i det

enkelte Tilfælde fremkalder de heldigste Virk-

ninger, og som altsaa er den sundeste —
ja det kan kun Paagældende selv afgøre,

fordi den, der fremkalder stærkest Lystfølelse,

ogsaa er den sundeste. En vil foretrække

at strejfe om med Bøssen i Haanden, uden

anden Ledsagelse end den trofaste Hund;

en anden søger de mere selskabelige „orga-

niserede Lege", Boldspillene osv. Og lige-

som man aldrig skal spise noget, fordi det

er „sundt", men kun fordi det smager godt,

skal man heller ikke drive Sport af nogen

anden Grund end for Fornøjelsen. Paa den

Maade bliver man ogsaa indenfor Sundheds-

grænsen. Foreløbig betaler det sig at huske

paa det engelske Ord : Sport is a good servant,

but a bad master.

Dr. Alfred Bramsen.
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Sportslivcis Udvikling i Løbet af den sid-

ste Menneskealder har ganske utvivlsomt

haft en væsenlig Indflydelse paa Slægten,

og det saavel fysisk som psykisk. Hvor

stor denne Indflydelse har været, og i hvil-

ken Retning den er gaaet, lader sig dog

ikke afgøre , fordi der kun er Tale om en

ganske enkelt Side af hele den omfattende

kullurelle Udvikling, der er foregaaet i dette

Tidsrum , men Sportsenthusiasterne har sik-

kert Ret i, at Fordelene langt opvejer Ulem-

perne. Personligt er jeg tilbøjelig til at til-

lægge Sportens psykiske Indflydelse størst

^^^•^^"'"g- SeREN HANSEN.

i'olitilægc.

Af »Cviletis Sano;"

:

Vil vi vort Livsmod vinde,

som svandt i Livets Tvang,

vil vi vor Ungdom finde

og nyde end en Gang,

vil vi vort Sind forynge

med V^aarbrus i vort Blod,

skal vore Nerver synge

af Kraft og Ungdomsmod.

vi bryde gennem Muren
af Pligtfilisteri,

og ude i Naturen

vi kredser fuglefri.

Thi den, som før var bundet

og arbejdstvungen stod,

har Gudevingen fundet

og sat den paa sin Fod.

Lig Fuglen paa sin Vinge

vi kan os fuglelet

igennem Rummet svinge

og bruge Cyclen ret.

Sporten forynger og giver Sundhed, Kraft

og Mod ; og af alle Sportsgrene er Cyclingen

den, der længst kan drives, men sammen

med I. P. Mullers System og Skydesporten

naar man det højeste Udbytte baade i legem-

lig og sjælelig Henseende.

Skydesporten er den mest karakterudvik-

lende Idræt, den giver Selvbeherskelse og

Ro — den fostrer Mandfolk, og det er just

det, man trænger til i Danmark.

VORSLUND Kl.ER.

Prof., Hoftandlæge.
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ET BLAD AF DEN BABYLONISKE MAGI
Af G. HOWARDY.

AF de sparsomme

Efterretninger,

der fornemmelig gen-

nem Grækerne er

komne til os om
Østerlandene, frem-

gaar det, at Baby-

lonierne allerede i

Oldtiden var bekend-

te for deres Overtro

og Trolddom. For

senere græske For-

fattere stod endog

Chaldæer (d. e. Babylonier) som ensbetydende

med Troldmand.

En Besværgelsesceremoni.*)

En Amulet af Rronce.

*) Dette Billede paa en Bronceplade fra Hamath

i Syrien har vakt megen Interesse iblandt de lærde.

Det kaldes sædvanlig „Hadesrelieffet" , fordi man
hidtil har anset det for en billedlig Fremstilling

af en Begravelsesceremoni og af de dedes Rige.

Efter Dr. K. Franks Studie over dette Billede i

»Babylonische Beschworungsrelief« 1908, er det

utvivlsomt, at det skal fremstille en Besværgelses-

ceremoni for et sygt Menneskes Helbredelse.

Billedet er ved parallelle Linier delt i fire Grup-

per. I den ferste findes fra højre til venstre

felgende Gudesymboler : Huen , Staven med et

Vædderhoved, Lynknippet, Lansen, Dobbellstaven,

Skiven med en 8-straalot Stjærne, den bevingede

Solskive, Maaneseglet, hvilke henholdsvis betegner

Guderne: Anu, Ea, Adad, Marduk, Nabu, Istar,

Samas og Sin. I anden Gruppe optræder 7 Men-

neskeskikkelser med Dyrehoveder. Disse er fra

højre til venstre: Panter, Løve, Hund, Faar (Vædder),

Gedebuk, Rovfugl og Slange. De indtager alle en

truende Stilling og betegner aabenbart de syv

onde Aander, der er mest virksomme til at frem-

kalde Sygdomme. I tredie Gruppe ses en syg

Mand liggende paa en Seng med Hænderne op-

rakte for at anraabe om Hjælp. Ved Hoved-

og Fodenden af Sengen staar to Præster, iført

fiskelignende Dragter; de hæver begge deres højre

Haand for at udføre en Ceremoni. Bag den ene

staar to med hinanden kæmpende Dæmoner, hvilke

sikkert kun er et Billede af dem til Brug ved

Besværgelsen. Rækken sluttes af en Præst af

De nyeste Udgrav-

ninger og Forsknin-

ger, der med saa stort

Held i den sidste Men-

neskealder har været

foretaget i Landene

omkring Eufrat- og

Tigrisfloderne, har til-

fulde bevist, at Græ-

kerne i den Hen-

seende i det væsent-

lige har haft Ret, og

at Babylonien maa

Samme Amulets Bagside.

Forestiller en Dæmon, der

ser over Billedets Rand.

anses for at være Overtroens Arnested.

Af de store Litteraturskatte, der er draget

frem fra Assyriens og Babyloniens Jordhøje,

indtager den magiske den første Plads. Der

er fundet en enorm Mængde af Besværgel-

sesformler, Trylleformularer og Beskrivelser

af magiske Ceremonier samt en meget om-

fangsrig Samling af Varsler. Der er Tekster

saavel fra den ældste sumeriske som den

senere babyloniske Tid ; de sidste er fra ca.

1000 før Kristus; men de første er 2—

3

lavere Rang. Bag den anden staar en Piedestal

med en Lampe eller en brændende Genstand; thi

Ild hørte nødvendigvis med til at udføre en Be-

sværgelse. I nederste Gruppe samler Opmærk-

somheden sig om det frygtelige Uhyre i Midten.

Det har en menneskelig Skikkelse, men Løvehoved

og Fuglefødder. Hænderne er strakte til Siden,

og det holder i hver af disse en Slange. Ved

dets Bryster hænger to Dyr, en Hund og et Svin.

Det knæler paa en Hest, der igen ligger i en

Baad, der sejler paa Havet. Paa en anden Amu-
let (se Side 689) har man fundet nøjagtig den

samme Skikkelse afbildet, og af en Indskrift paa

Amulettens Bagside fremgaar det, at Uhyret er

den frygtelige og dødbringende onde Aand labartu.

Hvad Forbindelse der nu er imellem hende og den

foregaaende Scene, er ikke let at se. Er hun den

uddrevne onde Aand, eller er det paa Grund af,

at hun er en Datter af Guden Anu, der er Fader

til de 7 onde Aander, altsaa som Sygdommenes

Ophavsmand?
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Aartusinder ældre. Dette giver os et uanet

Indblik i, hvorledes Frygten for de onde

Aander fordum havde gennemtrængt alles

Sind og Tanker, da disse Tekster jo doku-

menterer for os, at der fra de ældste Tider

til de seneste af alle Samfundsklasser har

været øvet Magi og taget Varsler til Værn

imod de onde Aander og Udfoiskning af

Fremtiden.

Kfter de babyloniske Forestillinger var et

Menneske saare ilde stedt, omgivet, som det

var, af Dæmoner eller onde Aander, der kun

pønsede paa ved enhver given Lejlighed at

overfalde det og slaa det med Sygdom og

alle mulige legemlige og aandelige Lidelser.

Tusinde Snarer lagde de for Menneskets Fod

for at fange det og faa det ind under deres

Herredømme. Og var et Menneske forst

kommen ind under deres Magt og bleven

besat af en eller flere Dæmoner, var det ikke

nogen let Sag at faa disse fordrevne og igen

blive sin egen Herre. Dertil hørte der et

nøje Kendskab til Dæmonernes Natur og

Virkemaade samt til de Midler, hvorved de

kunde uddrives. En saadan Viden var det

ikke enhver Mands Sag at være i Besiddelse

af. Enhver Dæmon havde nemlig sit sær-

egne Virkefelt, en havde sin

Plads i Hovedet og foraarsagede

Hovedpine, en anden i Hjærtet

og fremkaldte Hjærtelidelser

o. s. V.

De mest frygtede af disse

er de 7 onde Aander, om hvis

frygtindgydende Udseende og

onde Gerninger følgende Citat

fra de magiske Te.xter lærer os

:

.,De onde Aander er rasende

Storme, hvileløse Aander, skabte

i Himmelhvælvingen. Onde Ger-

ninger øver de, hver Dag rejser

de deres onde Hoveder til ondt,

til at sprede Fordærv. Af disse

7 er den første Søndenvinden.

Den anden er en Drage, hvis

Bagside af en Amulet, der med min-

drcVariationer forestiller det samme
som Broncepladen fra Hamath.

aabnede Gab ingen kan modstaa. Den tredie

er en frygtelig Leopard, der røver Unger.

Den fjerde er en skrækkelig Slange. Den

femte er et rasende Dyr, der ikke kender til

at vige. Den sjætte er et fremstormende

Dyr, der hverken frygter Gud eller Kongen.

Den syvende er en ond Stormvind".

En anden Tekst angiver deres Navne og

Virkefelt:

y,Asakku angriber Menneskets Hoved, nain-

taru angriber Menneskets Strube, den onde

utukkii angriber hans Hals, den onde alu

angriber hans Bryst, den onde cdimmii an-

griber hans Underliv, den onde gallu angri-

ber hans Haand, den onde ilu angriber hans

Fod".

De onde Aanders Tal er iøvrigt Legio;

men af særlig farlige maa ved Siden af de

syv anføres tre, som ofte nævnes sammen,

nemlig: laharlu, labasu og ahhasu („Griberen").

Den første er et kvindeligt Væsen, og Børn

og Kvinder er især udsatte for hendes Angreb.

Da de forskellige Sygdomme havde hver

sin Aarsag, maatte de behandles paa hver

sin Maade. En fejl Behandling kunde have

skæbnesvangre Følger og forværre den liden-

des Tilstand. De syge og lidende maatte

derfor søge Hjælp hos Præ-

sterne, der ved Studier af For-

tidens Skrifter og ved egne

Erfaringer havde erhvervet sig

et indgaaende Kendskab til

Dæmonernes store Aandehær,

og som kendte hemmeligheds-

fulde Midler til deres Bekæm-

pelse. Allerede de hidtil udgivne

magiske Tcxter danner en mæg-

tig Labyrint, men den Ariadne-

traad, der kan føre os igennem

dennes vildsomme Gange, er

endnu ikke funden. Det skal

derfor ikke være Hensigten her

at give en udtømmende Skil-

dring af den babyloniske Magi,

men kun at fortælle lidt om.
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En af de 7 onde Aan-

der, Sydvestvinden.

Bronce-Statue.

Louvre.

hvad der staar paa et af

denne mærkelige Bogs sid-

ste Blade.

I dette Øjemed vælges

en af de yngste Skrifter

Maqlu, d. e. Forbrænding,

saaledes kaldet efter den

Ceremoni , som hyppigst

kommer til Anvendelse over

for de onde Magter. Og

dette Skrift er os ogsaa

nærmest, da de Forestillin-

ger, som vi her møde om

onde Aander, Hekse, For-

hekselse osv., genfindes i

Middelalderens Heksevæsen, og det endog i

forværret Skikkelse; thi i det gamle Baby-

lon nøjedes man med at brænde Heksene

in effigie, men i Middelalderen bleve de

virkelig brændte. Det er ligeledes interessant

at efterspore, hvad der laa til Grund for

de overtroiske Forestillinger, der igennem

Aarhundreder øvede en saa frygtelig Magt

over Menneskene, at de drevne af disse

brændte Mænd og Kvinder i Tusindvis,

Skændselsgerninger, der til alle Tider vil ud-

gøre et mørkt Blad i Menneskeslægtens Hi-

storie.

Maqlu er i Korthed en Bog om Hekse

saavel om deres Væsen og Virkemaade som

om Midlerne til deres Bekæmpelse. Ved

Siden af Hekse nævnes ogsaa Troldmænd

;

men de første ere de talrigste; derfor vil

vi i det følgende bruge det første Ord om

dem begge. Heksene er da udstyrede med

overmenneskelig Magt og med alle de Egen-

skaber, som den mest opskræmte Fantasi

kan udtænke. De er Dæmonernes Overmænd ;

de kaldes „Himlens Mordere", fordi de end-

og kunne sætte sig op imod Guderne og

hindre deres Planer, og „Jordens Omstyrtere",

fordi de gribe forstyrrende ind i alle Livs-

forhold. „I deres Hjærter optænker de ondt,

paa deres Tunger er der Fordærvelse, paa

deres Læber flyder Gift og i deres Fodtrin

rinder Blod". Deres Glæde er

at gøre ondt, og de skaaner

intet Menneske, men tager ham

med Legeme og Sjæl i deres

Magt. De overfalder ham

aabenlyst, sønderriver hans

Klæder, afriver hans Haar,

indgnider hans Hud med ska-

delige Salver og fordærver hans

Mad og Drikke. Ligesom Dæ-

monerne kan de endog tage

Bolig i hans Indre i Skikkelse

af alle Slags Sygdomme og

Lidelser. Vi forstaar derfor

de lidendes Klage, hvoraf vi

meddeler et Brudstykke:

En af de 7 onde

Aander (utukku),

den angriber

Menneskets

Hals. Bronce-

Figur. Britisk

Museum.

Jeg raaber til Eder, I Nattens Guder,

sammen med Eder raaber jeg til Natten, den til-

hyllede Brud

;

jeg raaber baade .A.ften, Midnat og Morgen.

Fordi Troldkvinden har forhekset mig,

og Heksen har lagt mig i Ban,

raaber min Gud og min Gudinde over mig.

Af Sygdom er jeg lidende,

jeg staar oprejst og kan ikke lægge mig til Hvile,

hverken Dag eller Nat.

Med en giftig Urt har de fyldt min Mund,

og mit Drikkevand har de formindsket.

Min Fryd har de forvandlet til Klage og min

Glæde til Sorg.

Træd frem, I store Guder, og hør min Klage

!

Skaf mig Ret og lær min Vandel at kendel

For at Heksene kunde udføre deres Ond-

skab var de udrustede med mange legem-

lige Fuldkommenheder. Deres Øjne vare

langtseende, deres Fødder rappe og deres

Hænder bøjelige. Med stor Lethed kunde

de bevæge sig fra Sted til Sted og derved

unddrage sig deres Forfølgere. Hvor deres

egentlige Bolig var, vidste ingen ; men de

opholdt sig mest paa øde Steder, i Ruiner

og forladte Huse, naar de udtænkte deres

onde Planer og beredte deres Tryllemidler

til at skade Menneskene med.

Det Middel, som Heksene anvendte, var

det onde Ord, det onde Blik og Billedet.
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Især det sidste blev anvendt i stor Udstræk-

ning i den senere babyloniske Magi. Naar

de vilde forhekse et Menneske, lavede de et

Billede af ham og kastede dette Billede i

Ild og Vand og tilføjede det alle mulige

Mishandlinger i den Tro, at al den Overlast,

Billedet havde været udsat for, ogsaa traf

den afbildede Person.

Denne Tro paa Billedet og de symbolske

Handlingers Magt har i Mesopotamien holdt

sig næsten uforandret til det 14de

Aarhundrede. En arabisk For-

fatter fra den Tid beskriver disse

Trolddomskunster saaledes: „Vi

har set med vore egne Øjne, hvor-

ledes disse Sortekunstnere har

fremstillet et Billede af den Per-

son , de vil forhekse. Trold-

manden stiller sig op foran Bil-

ledet, udtaler nogle Ord over det,

og spytter dernæst noget af det

i Munden opsamlede Spyt imod

det, medens han samtidig bevæ-

ger Læberne, hvorved den skæbne-

svangre Formels Ord blive udtalte; ende-

lig spænder han over dette symbolske Bil-

lede en Snor, som han har haft i Be-

redskab, og slaar en Knude paa den. Der-

ved antydes, at han slutter en Pagt med

den Dæmon, der i Spytningens Øjeblik

hjalp ham, og han viser tillige, at det er

hans faste Hensigt at gøre Trolddommen

uløselig. Den onde Aand, som har været

skjult i Spyttet, farer nu ud af Troldmandens

Mund og tager Del i den skæbnesvangre

Handling og Ord, medens efterhaanden andre

onde Aander træder til, saa at Troldmanden

kan tilføje sit Offer alt det onde, han

ønsker.

"

Lapperne, hos hvem Fortidens Overtro har

holdt sig længst, foretager endnu ;";/ effigie

fjendtlige Handlinger imod den Person, de

vil skade. Vil de tilføje ham en Skade,

som ikke kan forvindes, afskyder de en spids

Pil imod hans Billede, hvorimod de kun

En Lcrtavle

med babjlonisk Kileskrift.

skyder en stump Pil imod det, hvis det drejer

sig om en mindre Skade.

Det Stof, hvoraf Heksene lavede deres

Billede, var sædvanlig saadant, som let kunde

forarbejdes og tillige ødelægges i Ild eller

Vand, saasom: Voks, Honning, Ler, Jordbeg,

Sesammel og Træ. Naar det gjalt fornemme

Personer, kunde Billedet ofte være forarbejdet

af forskellige Stoffer.

Var Heksenes Magt end stor, var der dog

anvist talrige og virksomme Mid-

ler til deres Bekæmpelse. En

Hovedregel i Magien var at gen-

gælde Lige med Lige, at be-

kæmpe dem med deres egne

Vaaben. Det første Kampmiddel

var da Ordet, det hemmeligheds-

fulde Ord, nemlig Besværgelsen.

Xaar det rette Ord blev udtalt,

ophævedes Forhekselsen, og de

onde Aander maatte vige. Be-

sværgelserne, hvoraf vi have et

rigt Udvalg, bestod af 3 Slags

:

Tilraab, Trussel og Bøn.

Tilraahel var en Befaling om at gaa bort,

og denne gjordes saa kategorisk som muligt

ved at gentages enten med de sam:ne eller

lignende Ord. Et Eksempel herpaa er føl-

gende: „\'ig bort! vig bort! Fjærn eder,

fjærn eder! Bliv til Skændsel, bliv til

Skændsel, gaa til Grunde! Gaa bort, vig

bort, fjærn eder! Eders Ondskab stige som

Røg til Himlen ! Fra mit Legeme fjærn

eder, fra mit Legeme fjærn eder! Fra mit

Legeme far bort med Skamme I Fra mit

Legeme gaa til Grunde ! Fra mit Legeme

far bort ! Kom ikke mit Legeme nær ! Pin

ikke mit Legeme mer! I Samas, den mæg-

tiges, Navn vær besværget! I Eas, Altets

Herres Navn vær besværget! I Marduks,

Mageren iblandt Gudernes Navn vær besvær-

get! I Ildgudens Navn, ham, der for-

brænder, vær besværget!"

I Truslen beraaber Besværgeren sig paa

en højere Viden, som han har faaet af
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Guderne. Under Henvisning til denne truer

han Heksene og Troldmændene med, at han

vil vende deres Trolddomskunster imod dem

selv. Ofte opregnes alle deres Trolddoms-

kunster, ledsaget af en Trusel om, at den

skal gaa ud over dem selv.

Den hyppigste Form, hvori Besværgelsen

klædes, er dog Bønnen. Der kan i disse

forekomme virkelig smukke Partier, der vid-

ner om dybe, religiøse Erfaringer. — Den

Gud, der mest anraabes om Hjælp overfor

Heksen , er Ildguden Gihil og Solguden Sa-

mas. Disse Bønner sluttes ofte med følgende

Omkvæd: „Ildgud lad mig leve, saa vil jeg

glæde dit Hjærte og tilbede Dig i Ydmyg-

hed!"

Besværgelserne bleve i Reglen ikke udførte

alene, men ledsagedes for det meste af for-

skellige Ceremonier, som skulde give Ordene

mere Vægt. Ceremonierne kunne være ret

talrige, naar det gjaldt om at hæve en svær

Forhekselse eller helbrede en haardnakket

Sygdom. Der anvendtes saaledes Indgnid-

ning af forskellige Salver, talrige V'adskninger

og Rensninger. Den Ceremoni, som hyppigst

kom til Anvendelse i den senere Magi over-

for Hekse og Troldmænd, var dog Billedet.

Fremgangsmaaden var den samme, som

Heksene anvendte. Af den Heks eller Trold-

mand, som man mente var Aarsag til den

forheksedes Lidelser, blev der forfærdiget et

Billede. For en Sikkerheds Skyld var det

dog raadeligt at forfærdige flere Billeder, da

Lidelsen kunde være fleres Værk. At dette

ofte har været Tilfældet, viser følgende Bøn

fra et sygt Menneske til Ildguden : „Jeg har

ladet forfærdige et Billede af min Troldmand

og Troldkvinde, af min Heksemester og Heks."

Over dette Billede blev der saa fremsagt en

hel Del Besværgelser, ledsagede af tilsvarende

ceremonielle Handlinger.

P'or visse Besværgelsesformler var der end-

og udsat en bestemt Tone, som de skulde

fremsiges eller synges i. Alle Ceremonierne

endte dog med Billedets Opbrænding. Den

Præst, der forestod Ceremonien, antændte

Billedet med sin Fakkel eller kastede det i

Ildbækkenet, idet han fremsagde disse Ord

:

„Ligesom dette Billede bæver, opløses og

gaar til Grunde, gid Troldmændene og Trold-

kvinderne maa gaa til Grunde paa samme

Maade!"

Hermed var Ceremonierne til Ende, og den

ønskede Virkning kunde ikke udeblive, om
ellers alt var udført paa rette Maade. I

modsat Fald maatte man begynde forfra og

blive ved dermed, indtil Heksene var for-

drevne og deres onde Værk tilintetgjort.

Saaledes vare nogle af de overtroiske Fore-

stillinger, der fra det gamle Babylonien af

vandrede fra Land til Land og fra Slægt til

Slægt — ja de naaede endog vore Lande

og har holdt sig næsten til vor Slægt — og

Uvidenhed, Raahed og Grusomhed fulgte i

deres Spor. Det er først vor Tids stigende

Oplysning og Humanitet, der helt har jaget

alle Trolde og Hekse paa Flugt og slukket

Heksebaalene.

En ond Aand (labartu).

Efter Layard, Culte de Venus.
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En Bao af mit %\v

ARBEJDSDAGEN
Af Vald. Koppel.

JEG
drikker Te paa Sengen. Det er en

Vane, der gjennem mange Aar er

groet saa fast hos mig, at det ikke vilde

lykkes mig nu at bryde med den. Jeg

har heller ingen Grund dertil. Det er

en behagelig Indledning til Dagen.

Samtidig med Teen bringer Pigen mig

— præcis Kl. 8 — det sidste Numer af

det Blad, hvortil jeg nu i en Aarrække

har været knyttet. Som Regel er der

én Artikel deri, som jeg synes er ud-

mærket. Har jeg Dagen iforvejen været

meget flittig, er der to.

Naar jeg har drukket min Te og

læst min .Avis, lægger jeg mig til at

sove. I Reglen saa længe jeg vil. Un-

dertiden maa jeg dog staa lidt før op,

f. Ex. naar vi har Syfrøken. Hun skal

nemlig sidde i Toiletværelset, og hun

kommer Kl. 10.

Det første, jeg foretager mig, naar jeg

kommer ind i mit Arbejdsværelse, er at gøre

mit Regnskab op. En mig nærstaaende

Person har en Gang foræret mig Htis-

fadereus Regtiskahshog for fem Aar, og

den hviler nu paa mig som en Servitut.

Jeg kunde ikke nænne ikke at udfylde

dens Rubriker. Det er en storartet Bog;

hver Maaned skal Rubrikerne tælles

sammen baade paa langs og tværs.

Man kan ogsaa stemme af hver Dag,

og gør man det, opdager man, at man
har for faa Penge hos sig. Der er altid

nogle, jeg ikke véd, hvor er blevet af.

Det ærgrer mig, og den eneste Trøst,

jeg har, er et dybt Suk, der opstiger fra

Skrivebordet inde i Værelset ved Siden

af. Dér sidder den mig nærstaaende

Person og fører sit specielle Regnskab

efter et beslægtet Mønster.

Jeg stikker derpaa tre Cigarer i Lom-
men og gaar hen paa Angleterre. Jeg

maa forklare det med de tre Cigarer.

Det, der for øjeblikket giver mit Liv

dets største Spænding, er en frugtesløs

Kamp mod Nikotinen. Jeg hat- forsøgt

alting: ikke at ryge før Middag og ikke

at tage Cigarer med, naar jeg gik hjem-

mefra om Formiddagen. Resultatet var

blot, at jeg tiggede hos Venner og Be-

kjendte, nedbrød min sociale Anseelse

og forekom mig selv ussel. Derfor tager

jeg nu tre med, idet jeg foregøgler mig

selv, at jeg ikke behøver at ryge dem
allesammen. Med Hensyn til Menneskets

Afhængighed af Tobakken har jeg gan-

ske adopteret den gamle Doktrin, at det

er nemmere at holde helt op med at

ryge end at indskrænke sit Tobaks-

forbrug. Og slet ikke at ryge, det

synes jeg ikke jeg nænner overfor mig

selv.

I Hotel d'Angleterres Kafé sætter jeg

mig ved et saakaldet „Frokostbord",

bestaaende af glade københavnske For-

retningsmænd, der alle tjener godt og er

tilfreds med Livet. En af dem skælder

i Reglen ud paa det Blad, jeg arbejder

ved. Der er altid en eller anden Grund

lil at skælde Bladet ud. Men der er

altid en eller anden, der tager det i For-

svar. Og imidlertid drikker jeg tavs en

Kop Kaffe med et Stykke Wienerbrød

(Smørkage er jeg i Længden blevet ked

af). Naar jeg gaar min Vej, tager jeg

i Reglen et eller andet med mig; enten

en Børsvittighed eller Stof til Klage over

Statsbanerne fra en Landligger ved en

af de forfordelte Kyststationer eller en

Idé til en ondskabsfuld Notits om en
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eller anden

kjendt Person.

Jeggaarder-

paa op paa Bla-

det. Men min

Gjerning dér

kan jeg des-

værre ikke skil-

dre uden Indis-

kretion, heller

ikke maaske

uden at give

Læseren et

overdrevent

Indtryk af min

Betydning.

Mit daglige Arbejde er at redigere Nyheds

rubriken. Dette gjør jeg med den største

Omhu og under Anvendelse af alle Hjælpe-

kilder. Jeg skal blandt disse anføre: Vej-

viseren, Telefonbogen, Juridisk Stat, den

danske Lægestand, Hof- og Statskalende-

ren, Adelskalenderen, Biografisk Leksikon

og Salmonsen. Saavidt muligt sørger jeg

for, at alle Navne er rigtig stavede, og

at alle Titler er korrekte. Det er et stort

Arbejde, især jo mere Stoffet til Nyheds-

rubriken svulmer. Og yngre Medarbej-

dere har ikke Følelsen af dette Arbejdes

Betydning. Naar jeg mildt bebrejder

dem, at der i en eller anden Notits er

Fejl af den her angivne Art, kan jeg

tydelig mærke, at de betragter mig som
en gammel Idiot. Jeg kæmper daglig

mod den Mangelfuldhed, der præger alt

Menneskeværk, og jeg er ikke langt fra

at være enig med Prof. Georg Brandes,

der ved Dansk-Amerikanernes Stævne i

Aarhus paa sin sædvanlige aandfulde

Maade talte imod Bladenes Nyheds-

rubriker. Men hvad nytter det, om og-

saa jeg selv synes, at disse Nyheder er

ligegyldige eller maaske latterlige! Folk

forlanger alligevel, at det skal staa i den

Avis, de læser, hver Gang en Mand

bliver Kom-
mandør af

Dannebrog, —
selv om det

kun er af an-

den Grad.

Jeg maa nu

gjøre en Til-

staaelse, der

vist vil over-

raske, maaske

forarge en Del

af mine Læse-

re: Jeg spiser

til Middag Kl.

3V2- Ved at

indføre denne Spisetid har jeg opnaaet to

Ting: dels at være færdig med Middagen

og kunne vende tilbage til Kontoret netop

paa den Tid, hvor Aftenaviserne er kom-

met (Kl. c. 5V2), og hvor derfor Arbejdet

paa den følgende Dags Blad begynder at

tage Fart, — og dels at blive betragtet som
en Særling. Det morer mig, jo ældre

jeg bliver. Naar man ikke er et Geni,

er det allerede noget at være en Særling.

Men jeg glemmer, at jeg forinden jeg

gaar paa Kontoret igjen, sover til Middag

fra Kl. 4—5. Det er mærkeligt, som
Sæderne er forskjellige i de forskjellige

Lande. I Tyskland sover hver eneste

Herre sin Middagssøvn efter Bordet, og

Damerne gaar paa Tæerne for ikke at

torstyrre. Herhjemme betragtes Middags-

søvnen som en Last, man daarlig nok

kan være bekjendt. Jeg sover som en

Sten fra 4—5, undtagen hvis mine Ven-

ner og Bekjendte vækker mig ved at

ringe op i Telefon. Jeg skylder mine

Venner at sige, at etterhaanden som det

er rygtedes, at jeg sover til Middag

netop paa den Tid, sker disse Opring-

ninger hyppigere og hyppigere.

Om mit Aftenarbejde maa jeg udtrykke

mig med samme Diskretion som om
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Formiddagens. Der er i Reglen noget

at gjøre, om ikke andet, er der død en

eller anden. Hvad jeg har skrevet af

Nekrologer i mit Liv, grænser til det

usandsynlige. Men efterhaanden har jeg

ogsaa faaet en stor Rutine. Véd jeg —
en sjælden Gang — intetsomhelst at

fortælle, skriver jeg, at „den Afdøde vil

sikkert blive savnet af sine Venner".

Saa er jeg nogenlunde vis paa ikke at

sige mere, end jeg kan staa ved. Og
endda har jeg undertiden Skrupler!

1 Modsætning til de almindelig ud-

bredte Forestillinger om det nydelsesrige

Liv, Journalister fører, maa jeg pointere,

at jeg lever meget stille og indesluttet.

Jeg gaar nødig i Selskab, og det af for-

skjellige Grunde. Jeg kan ikke holde

ud at sidde tre Timer til Bords, jeg faar

Myrekryben i Benene. Og jeg kan ikke

lade være at spise for meget, thi det

er den eneste F'ornøjelse, jeg har af

det, og saa er jeg syg og uarbejdsdygtig

næste Dag. Jeg mærker ogsaa, at jeg

i Selskabslivet breder Skuffelse om mig.

Folk venter, at jeg skal være morsom,

og de vil ikke indrømme, at jeg har

samme Ret som alle andre til at være

kjedelig, naar jeg er ude. Hjemme kan

jeg undertiden være forfærdelig pudsig,

men i Selskaber, og især naar jeg kan

se, at Folk venter noget særligt af mig,

skrumper Hjernen ind paa mig.

Jeg gaar næsten aldrig i Teatret, jeg

har ikke set „Dollarprinsessen". Jeg har

i to Aar ikke været i Cirkus, og jeg

gider ikke gaa til Sommerrevyen. Ikke

alene fordi jeg er blaseret, men fordi jeg

hver Aften har nok at gjøre, indtil Klok-

ken bliver henad 9, og saa er det for

sent at gaa ud. Derimod kan jeg godt

lide at gaa i Teatret, naar jeg er paa

Rejse i Udlandet. Saa ser jeg det nye,

der er, og saa har jeg i det mindste to

Aars Forspring. Det er en dejlig Følelse.

Jeg havde en Gang en Tjenestepige, som
jeg bad om at tie stille med en Hem-
melighed, hun tilfældig var blevet ind-

viet i. Hun gik nølende ind derpaa,

men sagde saa tilsidst: „Jamen, naar

det nu bliver bekjendt, maa jeg saa ikke

nok sige, at jeg har vidst det hele Tiden?"

Det tillod jeg hende. Samme Tilfreds-

stillelse har jeg, hver Gang det kgl.

Teater opfører en Nyhed.

Naa, men jeg kommer lovlig langt

bort fra mit Emne. Jeg stoppede ved

mine Aftner. Jeg bør indrømme, at jeg

gjerne spiller Bridge en Gang imellem.

Jeg spiller dette Spil solidt, forsigtigt,

maaske lidt langsomt. Alt i alt er jeg

en behagelig Medspiller, jeg bliver ikke

gnaven, naar jeg taber. Men oftest sid-

der jeg alene hjemme, og saa kan jeg

godt lide at lægge en Kabale. Der er

især én, der hedder Monte-Carlo, som

det er næsten umuligt at faa til at gaa

op. Men det er lykkedes mig et Par

Gange, og jeg har følt en levende Til-

fredsstillelse derved. Jeg har ofte grublet

over, hvorpaa det Velbehag i Grunden

beroer, som man føler, naar en Kabale

gaar op. Jeg tror, det er det Velbehag,

man altid føler, naar noget her i Livet

„klapper", naar det føjer sig som det

skal, og naar det pludselig uventet viser

sig, at der er Sammenhæng, Harmoni

og Mening i Tilværelsen.
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Af Sophie Elkan.

Det var paa El Muski i Cairo. Og der smaa svage Skrig og Nødraab, som ingen

var en Larmen og Raaben og Skrigen brød sig om. Omnibuskusken paa Bukken
og Trængsel af Mennesker og Dyr i den rejste sig op og gav sig ogsaa til at piske

smalle, uendelig lange Gade. Nu var det løs paa Mulæslet af alle Kræfter, men
en stor Fragtvogn med evropæisk Flyttegods, det gjorde ikke andet end ryste sig, saa

forspændt med tre Heste, der spærrede Vejen, alle de Myntkæder, det var behængt med,

og i samme Øjeblik vilde en lang, smal raslede og klingrede. Men nu gjorde Damp-
ægyptisk Kærre, fuld af tilslørede Kvinder sporvognen Ende paa Legen. Den kom bru-

og brune Børn og trukket af et lille Mul- sende og susende op ad Sidegaden. Og da

æsel, dreje om ad en af Sidegaderne, men den fo'r tværs over El Muski ned ad Side-

kunde ikke komme forbi nogle stædige Ka- gaden lige overfor, gjorde den rent Bord

meler, der ikke vilde røre sig af Pletten. foran sig. Kamelerne blev bange for Utysket

Og Mulæseldriveren, der gik ved Siden af og satte i vildt Trav opad Gaden, og Mul-

Kærren, skældte ud, piskede paa Mulæslet, æslet blev ogsaa forskrækket og galopperede

saa Støvet hvirvlede op omkring det, og med den smalle Kærre nedad Sidegaden,

Beduinen, der sad paa den første Kamel,

rev og sled i Bidslet, men ingen af de

halsstarrige Dyr vilde gøre andet, end hvad

de selv vilde, og det var at blive staaende

netop der, hvor de hindrede Trafiken mest.

De Østerlændinger, der var til Fods, Mænd
og Børn og tilslørede Kvinder , banede sig

behændig Vej i den bepakkede Gade, mens

Vesterlændingerne ventede, halvt interesserede,

halvt ærgerlige.

Saa kom en stor Hotelomnibus kørende

henad El Muski. Den skulde netop ned i

den Sidegade, som Kamelerne og Kærren

spærrede Vejen til. Kusken piskede paa sine

Heste, han vilde frem, han gav paa Arabisk

ondt af sig til Mulæseldriveren, der rev og

sled i Bidslet paa Mulæslet, saa det saa'

ud, som om han rev Munden itu paa Dyret,

men lige meget hjalp det. Det kunde ikke

Men idet Passagen blev fri , brusede den

Strøm af Mennesker og Dyr, som Hindrin-

gerne et Øjeblik havde standset, hen over

El Muski med dobbelt Fart. Fornemme,

turbanklædte Herrer i aabne Vogne, foran

hvilke der løb hvidklædte Sa'is for at bane

Vej, I'aareflokke og Kalkunhjorder med deres

Hyrder, Effendier paa hvide Æsler med røde

Dækkener og Evropæere paa tarvelige, lejede

Æsler, drevne af forpustede, hujende Drenge

— Tyrker, Jøder, Armeniere, Persere, Fel-

laher. Syrere, Beduiner, tilslørede Kvinder,

Dervischer, Kameler, Flyttelæs, Drosker,

Kærrer, Hjorder af Geder eg Kalkuner, Vand-

bærere, Sorbetsælgere, Ligtog, Kameler, Æs-

ler, letbenede Sa'is med Sølvstave i Hæn-

derne, løbende foran lukkede Vogne med til-

slørede Damer, Dogcarts kørte af Engelsk-

mænd , siddende dos-å-dos med den sorte

komme forbi de stædige Kameler, og var Tjener, Kameler, Æsler, Heste, Hunde, Græ-

for klogt til at prøve paa det. Derimod kere, Munke, Beduiner, armeniske Præster,

prøvede Omnibuskusken paa at komme forbi Sudanesere, Nubiere og igen Kameler og

det og kørte ganske rigtig ind i Kærrens

ene Hjul, saa Kærren var ved at vælte, og

de tilslørede Kvinder i Forskrækkelsen tryk-

kede sig tæt op til hinanden og udstødte

Æsler, Geder og Kalkuner. Mennesker og

Dyr imellem hinanden i en uafbrudt Strøm,

og en Trængsel saa stor, at Købmændene,

der stod udenfor deres smaa Boder paa det
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fodbrede Fortov, nu og da maatte trække

sig hurtig tilbage til deres egne Enemærker

for ikke at blive revet med og kastet om-

kuld af Strømmen.

Udenfor en lille Hjørnebutik, hvor der

hang Sølvklokker og Sølvspænder i Y'xn-

duerne, og hvor man bag de snavsede Ruder

kunde skimte nogle Kopper og Underkopper

fyldte med Topaser, Safirer, Rubiner og

andre Stene, sad Ejeren, en lille sortsmudset,

rundrygget, femoghalvtredsindstyveaarig Mand

med et Par livlige brune Øjne, der aarvaa-

gent spejdede op og ned ad El Muski. Han

lod til at kende en Mængde af de forbi

gaaende, idetmindste fo'r han nu og da lyn-

snart op fra sin Stol og bukkede dybt og

ærbødigt eller nikkede fortroligt eller sagde

et Far flygtige Ord, ledsagede af et Skulder-

træk og livlige Fagter. Han var klædt i

evropæisk Dragt, luvslidt og af daarligt Snit,

paa Hovedet havde han en rød Fez, som

han aldrig tog af, hvor ærbødigt han end

hilste; i Stedet for bukkede han dybt paa

østerlandsk Vis, idet han med Haanden be-

rørte Pande og Bryst.

Den Bod, han sad udenfor, var ikke

aaben som de Heste af Naboernes, heller

ikke helt lukket som nogle af de andres,

thi Skodderne var kun sat for den øverste

Del af Vinduerne, og den store Slaa var

trukket fra Døren, der stod halvt aaben,

saa man kunde se y\rbejdsbordet inde i den

mørke og smudsige Bod. Paa dette Bord,

der halvt var en Ambolt, laa nogle smaa

Tænger, et Par smaa Hammere og en hel

Del andre smaa Redskaber ; thi Hr. Schwarz

reparerede Ure og Smykker og hvad der

ellers kunde trænge til Reparation, og solgte

desuden ægte og halvægte Stene, hvad alt-

sammen stod at læse paa Skiltet, paa fire

Sprog, to østerlandske og to vesterlandske.

En høj , ung evropæisk Herre banede sig

Vej igennem Trængslen over Gaden og blev

staaende udenfor Hr. Schwarz' Bod.

Hr. Schwarz rejste sig op fra sin Stol,

lagde Haanden først paa Panden , saa paa

Brystet og bukkede dybt.

Den fremmede Herre pegede paa sin Ur-

kæde og sagde paa Italiensk — det var et

af de Sprog, der stod paa Skiltet:

„Kan jeg faa denne Guldkæde gjort istand

hos Dem? De sagde paa Hotellet, at i Hr.

Schwarz's Bod paa El Muski — det er jo

her?"

„Ja, Signore, jeg er Schwarz."

„De er Italiener?"

„Nej, Signore. Jeg er Israelit, men jeg

er født i Rumænien."

Den fremmede saa forbavset ud , det var

første Gang han nogensinde havde hørt en

Jøde først nævne sin Tro og derefter sit

Fædreland.

Jeg er i Østerland , Religionernes Land,

tænkte han. Og dreven af en ubetvingelig

Tilskyndelse fulgte han det givne Exempel

og sagde noget, som han aldrig før, uop-

fordret, havde sagt i sit Liv.

„Jeg er ogsaa Israelit."

Der fo'r et Glimt af Glæde over Hr.

Schwarz" Ansigt , og han mumlede nogle

hebraiske Ord, som Evropæeren ikke for-

stod , men som han antog udtrykte en Vel-

komsthilsen.

„Jeg taler ligesaa gerne Tysk som Italiensk,

dersom Herren foretrækker det."

„Det er mig det samme. Ingen af Delene

er mit eget Sprog, men jeg taler dem begge.

Jeg er svensk."

„Svensk, nej virkelig!" udbrød Hr. Schwarz

med uventet Begejstring. „Jeg har mange

Gange i Vinter ønsket, at jeg kunde lære

det svenske Sprog, men det gaar ikke. Det

er et svært Sprog, og jeg er en gammel

Mand. Men er det Herren ligemeget, saa

taler jeg hellere Tysk end Italiensk."

„Saa taler vi T^^sk." Den svenske Herre

var meget forbavset over Hr. Schwarz'

Udtalelser, Han havde ikke truffet mange

Udlændinge i Cairo, der havde haft Interesse
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for Sverige, og ikke en eneste, der havde

beklaget ikke at have lært Svensk. Mens

han spekulerede herpaa, gjorde han Mine til

at gaa ind i Boden, men Hr. Schwarz holdt

ham tilbage.

„Jeg kan se paa Kæden herude", sagde

han og bød høfligt den fremmede sin Stol.

„Naa ja, lad gaa. Jeg sidder ligesaa

gerne her. Det er interessant at iagttage

De har Lyst, det er mig en stor Ære, men

jeg kan ikke gøre Kæden istand idag. I

Morgen tidlig Klokken ni, hvis Herren da

skulde komme her forbi , da skal jeg gøre

det".

„I Morgen er det Søndag —

"

„Javel. Da har min Nabo lukket , han

er Kristen. Idag er det Lørdag, derfor har

jeg lukket Jeg sidder kun her for at lade

Livet paa El Muski. Det bliver man aldrig Herskaberne vide, at jeg er til, og jeg tager

træt af". imod Bestillinger — det er jeg nødt til, for

„Herren maa endelig sidde saa længe. De jeg er en fattig Mand — men arbejde paa

har Lyst, og komme igen og sidde her og Sabbaten — Gud fri mig!"

se paa El Muski, saa tit. Herren behager. Schwarz gik ind med Kæden og lagde

Denne Stol skal altid staa til Tjeneste. Skulde den paa Arbejdsbordet,

man ikke være tjenstvillig mod Fremmede — „Og om Fredagen er der lukket hos Deres

ovenikøbet en Fremmed, som er en af vore". Nabo, Muhammedaneren?"

„Mange Tak. Men jeg vil ikke forstyrre

Dem i Deres Arbejde".

„Bevares vel, jeg kan ikke lade mig for-

„ Naturligvis. De Kristne lukker ikke alle-

sammen om Søndagen, men om Fredagen er

alle Muhammedanernes Boder lukkede og om

styrre. Jeg er en fattig Mand med en stor Lørdagen alle Jødernes, naturligvis".

Familie og maa arbejde hele Dagen. Det

vil sige, jeg lukker Boden en Times Tid

mellem tolv og et for at spise til Middag —
jeg boer her lige ved Siden af, vort Kvarter

er bagved El Muski , men ellers sidder jeg

her hele Dagen igennem og arbejder ustand-

selig".

Den svenske Herre saa lidt forbavset ud.

Han syntes ikke, Hr. Schwarz havde været

overdrevent flittig, da han overraskede ham.

Men det mindede ham om hans Ærinde.

Han tog Kæden af Uret og viste Hr. Schwarz

den.

„Ser De, det er en ganske ubetydelig

Reparation. Det er vist ikke andet end at

klemme den sammen her".

„Og De, De vil ikke engang gøre den

Ubetydelighed for mig idag? Det er ikke

andet end at klemme det sammen".

„(iud fri mig! Arbejde paa Sabbaten I

Det gør da ingen Jøde. Det gør Herren

vel ikke selv?"

Den Fremmede svarede ikke direkte paa

Spørgsmaalet. Han sagde istedetfor:

„I mit Land er der ikke mange Jøder,

der har deres Butikker lukkede paa Sab-

baten".

Schwarz slog Hænderne sammen og ud-

brød forskrækket

:

„Gud fri mig!"

Der blev et Øjebliks Pavse, under hvilken

de to Trosfæller var helt optagne af deres

Schwarz tog Kæden i Haanden og saa egne Tanker. Men saa sagde Hr. Schwarz

opmærksomt paa den.

„Ja, det er fem, højst ti Minutters Sag".

„Det er godt. Saa sætter jeg mig her

og venter, mens De gør det".

Men Hr. Schwarz blev staaende med Kæ-

den i Haanden.

nølende, ligesom ængstelig for at spørge:

„Og hvordan gaar det vore Brødre i det

fremmede Land?"

„Tak, godt", svarede den unge Herre

smilende , mens han knappede sin Handske.

„Der er mange ansete Jøder i Sverige, der

„Herren maa gerne sidde her, saa længe er Videnskabsmænd og lærde Mænd, og der

49
695=



Hr. Schwarz

er ogsaa rige Folk, og der er ogsaa rige

Folk", føjede han tøvende til.

Hr. Schwarz løftede sine foldede Hænder

i Vejret og udbrød:

„Gud ske Lov og Tak, at det gaar vore

Brødre godt i det fremmede Land!"

„Det er ikke noget fremmed Land", sagde

den rejsende med et kønt Blik, men Schwarz

hørte ham ikke, han var optaget af at

mumle en lang, hebraisk Bøn.

Den unge Svensker rejste sig op for at

gaa.

„Herren vil da ikke gaa? Bliv endelig

siddende lidt endnu , og se paa Folkelivet.

Jeg skal forklare Dem alt, hvad der kan

interessere. Blot en af mine Sønner vilde

komme forbi , saa skulde han gaa hen at

hente Kaffe til Herren. Kn af dem kommer

nok snart, saa skal jeg sende ham hen efter

en Kop. Vil Herren nu se. Han dér kører

er den armeniske Biskop, en smuk Mand,

ikke sandt? Men Herren skulde se vor Rab-

biner, han er endnu smukkere. I den Vogn

der sad den franske Generalkonsul. Kendte

Herren ham? Jeg syntes. Herren hilste".

„Ja, jeg spiste til Middag hos ham for-

rige Uge".

„Virkelig! Det er en meget stor Ære".

Hr. Schwarz gned sig fornøjet i Hænderne.

„Ser Herren nu den Mand, der gaar paa

den anden Side? Det er David Abruzzo, en

Jøde. Han er en af de rigeste Købmænd i

Cairo og en meget anset Mand. Saa Her-

ren, hvor venligt han hilste paa mig? Ja

vist. En meget anset Mand. — Det er en

Dervisch fra Persien, han der gaar bagved

Nubieren, nej, ikke ham, det er en af Mu-

hammeds Efterkommere, det kan man se

paa Turbanen , og han der i det folderige,

hvide Skørt er en Græker, og den sorte

Mand, der gaar ved Siden af ham, er fra

Assuan i Øvre-Ægypten. Ja, hele Verden

sætter hinanden Stævne paa El Muski , det

er det, jeg altid siger. De, der nu kommer,

er russiske Pilgrimme paa Vej til Jerusalem".

„Har De været i Jerusalem, Hr. Schwarz?"

spurgte den Fremmede og saa op paa Hr.

Schwarz, der stod ved Siden af ham.

„Nej, desværre, ikke endnu. Det er min

store Sorg. Min Fader er gammel, snart

firsindstyve Aar, og hans højeste Ønske er

naturligvis at dø i Jerusalem og blive be-

gravet i Josafats Dal. Men , ser Herren^

han er ganske blind og kan ikke rejse alene.

Jeg maatte følge ham , og jeg er en fattig

Mand og har en stor Familie at forsørge

og maa tænke paa min egen Alderdom.

Men jeg sparer sammen til Rejsen, og nu

forslaar det vel snart, med Guds Hjælp.

Men man gaar jo altid i Angst for, at min

Fader skal dø her i Ægypten , inden vi

kommer afsted. Han er en gammel Mand.

Da vi ved sidste Passah-F'est sang: „Næste

Aar ere vi i Jeruschalajim", gav min Fader

sig til at hulke og græde, saa det skar mig

i Hjertet. „Livet er som en Skygge, der

forsvinder", siger det guddommelige Ord.

Og en af vore \'ise spørger: „Men det er

vel idetmindste som Skyggen af et Taarn

eller som Skyggen af et Træ, en Skygge,

der varer? Nej, det er som Skyggen af en

Fugl, der flyver forbi." Og, ser Herren,

hvem ved , om min Fader naaer Jerusalem

for at dø der og blive begravet i vore Fæ-

dres Land?"

Hr. Schwarz mumlede en lang Række utj^-

delige Ord.

„De taler Hebraisk, Hr. Schwarz?" spurgte

den fremmede Herre uden at tænke sig om.

„Bevares, vel, skulde jeg ikke kunne He-

braisk? Det lærte mine gode Forældre mig,

inden jeg kunde noget andet Sprog. Kan

Herren ikke Hebraisk!"

Den fremmede rystede smilende paa Ho-

vedet.

..Nej, det kan jeg ikke, men hvor mange

Sprog kan De egentlig, Hr. Schwarz?"

„Ikke mange. Jeg er en ulærd Mand.

Jeg kan ikke andet end Rumænisk og Ara-

bisk og lidt Tysk og Italiensk. Det har jeg
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lært mig selv. Jeg har aldrig gaaet i Skole.

Mine stakkels Forældre havde ikke Raad at

koste stor Lærdom paa mig. Men Gudske-

lov, alle mine Børn har faaet en god Op-

dragelse, især min ældste Søn, Abraham,

han taler syv Sprog, ogsaa Spansk, Fransk

og Engelsk."

„Hvor har Deres Søn gaaet i Skole, at

han har lært saa meget?" spurgte den frem-

mede venligt. Han begyndte at faa Interesse

for Hr. Schwarz.

„I en engelsk protestantisk Skole, den

bedste Skole i Cairo, hvad Lærdom angaar.

Dengang var den nylig oprettet, saa vi vidste

ikke noget om den, men Skolens Forstander

havde hørt tale om, at min Søn havde store

Evner og tilbød at tage ham gratis paa

Prøve i tre Aar. Og jeg var meget glad

og taknemlig. Jeg er selv en ulærd Mand,

derfor ved jeg at sætte Pris paa Lærdom."

„Deres Søn er altsaa Kristen?" udbrød

Schwarz' Tilhører endnu mere forv'rret.

„Gud fri mig! Nej. Da jeg opdagede, hvad

Meningen var, tog jeg ham ud af Skolen.

Min Søn havde de bedste Vidnesbyrd og fik

Præmier flere Gange om Aaret, fine, kost-

bare Bøger i rødt Bind med Guldsnit. Men

en skønne Dag kommer Skolebestyreren til

mig — han er en engelsk Præst og en

meget lærd Mand, og tilbød mig at sende

vor Abraham til England og bekoste hans

Studier ved Universitetet og senere skaffe

ham en udmærket Stilling enten i England

eller her i Ægypten, dersom jeg vilde lade

ham døbe. Men jeg svarede ham : Gud be-

vare mig for en saadan Synd ! Min Søn

har jo en Fader, der kan forsørge ham, om

ogsaa han er en fattig Mand, til han selv

kan fortjene sit Brød. Jeg har jo med

Guds Hjælp været istand til at slaa mig med

min store Familie igennem paa en ærlig

Maade, skøndt jeg er en ulærd Mand, skulde

min Søn da ikke kunne gøre det, han der

har faaet en saadan Opdragelse? Men han

fik ikke Lov at blive i Skolen en eneste

Dag til. Naa, saa satte jeg min Søn Abra-

ham i Lære hos Moses Mendel, der er

Guldsmed i Isma'iliakvarteret. Og, lovet være

vore Fædres Gud, det er gaaet ham godt!"

Schwarz mumlede nogle hebraiske Ord.

„For to Aar siden giftede han sig med

Mendels Datter, og jeg har allerede en lille

Sønnesøn. Men mine andre Sønner kom-

mer til at lade sig nøje med mindre Lærdom.

De kommer ikke i den engelsk-protestantiske

Skole. Gud fri os!"

Den svenske Herre gjorde igen Mine til

rejse sig.

„Jeg sidder maaske og hindrer Hr. Schwarz

i at gaa i Kirke, det er jo Lørdag," sagde

han.

„Bevares vel, jeg lader ikke nogen hindre

mig fra at gaa i Synagogen." Han lagde

Eftertryk paa Ordet Synagogen, ligesom for

paa en taktfuld Maade at rette Udtrykket.

„Jeg var der i Morges og gaar der igen i

Eftermiddag. Og i Dag arbejder jeg jo ikke.

Saa jeg er meget glad, hvis Herren vil gøre

mig den store Ære at sidde her. Det er

ikke af Vejen at have en, der kan give

Forklaringer og Oplysninger. Jeg kender

alle de Folkeslag og Nationer, der gaar forbi

paa Muski. Jeg har jo boet her i Cairo i

fem og tredive Aar. Senere skal jeg for-

tælle Dem, hvorfor jeg saa meget gerne vilde

kunne tale Svensk, og bede Herren gøre mig

en Tjeneste. — Nej, se der har vi den

græske Patriak. Men vor Rabbiner er endnu

meget smukkere og stateligere, jeg vilde

ønske, han kom her forbi, saa Herren kunde

faa se ham. Og han er saa venlig og elsk-

værdig. Han gaar aldrig min Bod forbi

uden at komme ind og passiare lidt med

mig."

I det samme kom en evropæisk Dame

hen til Schwarz, der bukkede dybt for

hende. Hun tog sin Pengepung op og vilde

give ham nogle Penge, men han holdt Hæn-

derne paa Ryggen, rystede paa Hovedet og

sagde:
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„I Morgen, i Morgen, ikke i Dag, Deres

Naade."

Damen puttede Pungen i Lommen og gik

videre.

„Det var den hollandske Generalkonsuls

Frue. Him vilde betale mig for et Par

Vifter, jeg har repareret til hendes Døtre,

men jeg tager ikke imod Penge i Dag. En-

hver anden Dag med den største Glæde.

Men ikke paa Sabbaten ! Nej, se der! Det

var da et Held!"

Hr. Schwarz rettede sig og saa henrykt ud.

»Ser De den høje smukke, statelige Herre

i evropæisk Dragt, ham med den ny Silke-

hat? Det er vor Rabbiner!"

Den fremmede Herre saa en usædvanlig

grim, høj og mager, sortklædt Herre med krum

Næse, buskede Øjenbryn og højt Kakkel-

ovnsrør paa Hovedet.

Hr. Schwarz smilede og forberedte sig

aabenbart paa den elskværdige Mands Be-

søg.

Men Rabbineren gik lige forbi uden at

værdige Hr. Schwarz et Blik.

„Han kom ikke ind til mig \ Dag, han

lod, som han ikke saa mig," sagde Schwarz

med hæs Stemme, som om han havde Graa-

den i Halsen. „Det er, fordi han ikke synes

om, at jeg staar udenfor min Bod i Dag.

Men hvad skal jeg gøre? Jeg er en fattig

Mand, som maa minde Herskaberne om, at

jeg er til. Han ved jo, at jeg ikke arbej-

der eller tager imod Penge paa Sabbaten.

Gud fri mig! Men han kan naturligvis

ikke lade, som han ser mig i Dag. Han er

en god Mand, en meget god Mand."

Det var let nok i Hr. Schwarz' letbevæ-

gelige Ansigt at læse, hvor nær han tog

sig denne Forbigaaelse. Han sagde, idet

han ligesom fuldførte en Tankegang, som

Rabbinerens Misbilligelse havde fremkaldt:

„Og i Herrens Land er der Jøder, der ar-

bejder paa Sabbaten — og det gaar vore

Brødre godt i det fremmede Land! Gud

være lovet og priset!"

Der var noget i den skælvende Stemme,

der fik den Rejsende til at spørge

:

„Blev De daarligt behandlet i Rumænien,

siden De rejste her til Ægypten, Hr. .Schwarz?"

Blodet foer Hr. Schwarz til Hovedet, han

snappede efter Vejret og rystede over hele

Kroppen, idet han med heftige Fagter ud-

brød:

„Daarlig behandlede! Som Hunde blev

vi behandlede, værre end den usleste Hund

paa Gaden ! Hug og Slag og Forfølgelser.

Der var ingen Lov og Ret for os og ingen

Skole for vore Børn. Herren vilde ikke tro

mig, hvis jeg fortalte, hvordan vi blev be-

handlede. Min salig Moder — Nej, jeg

kan ikke fortælle Dem det. Gud være lovet

og priset, med mine Hænders Arbejde skaf-

fede jeg hende til sidst en rolig Alderdom

her, og jeg haaber, jeg ogsaa vil naa at

opfylde min gode, gamle Faders Ønske at

rejse med ham til Jerusalem, for at han

kan dø der og blive begravet i vore Fæd-

res Land. Nu begynder Forfølgelserne i

Rumænien igen at blive ligesaa gtusomme,

som de var i min Barndom, og i Vinter har

jeg faaet min ældste Søster herover til mig.

Hun var blevet Enke, og de drev hende

med Hug og Slag fra Hus og Hjem. I

Rumænien har man ingen Ret, naar man er

Jøde. Ja, Herren kan nok forstaa, at om

ogsaa jeg arbejder fra Morgen til Aften, kan

jeg aldrig blive en rig Mand, fordi jeg har

haft mine gamle Forældre og mine Søskende

at sørge for og saa min egen store Familie.

Men Gud forbyde, at jeg skulde klage. Vi

har det meget godt og trygt her."

„Ægypten er altsaa ikke længer et Træl-

dommens Land for Jøderne?" udbrød den

unge Mand vemodigt.

„Aa nej, nej! Her gælder samme Lov

for alle. Her spørger ingen, om man er

Jøde eller Kristen, naar blot man er en

hæderlig Mand. Især efterat Englænderne

er kommen her, er alt Orden og Retfærdig-

hed. Nej, ingen har Lov at mishandle eller
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haane mig, fordi jeg er Jøde. Bevares vel!

Er der nogen, der gør det, bliver han straf-

fet. Er man en arbejdsom Mand, der for-

staar sit Arbejde, lever man i Fred og Ro

her. Vi har det godt, og alle mine Børn

bliver godt oplærte. Mine Smaapiger spiller

Fortepiano og taler Engelsk og Fransk, og

Drengene lærer ogsaa saa meget, jeg har

Raad til at lade dem lære, men naturligvis

faar de ikke saa meget Lærdom som min

Søn Abraham. Gud velsigne ham! Min

Hustru er en smuk, blond Dame og har

født mig otte Børn, deriblandt et Par Tvil-

linger. Gud velsigne og bevare dem alle!

Jeg vilde gerne, at Herren skulde se min

Hustru — Nej, nu maa Herren lægge

Mærke til den vældige Neger derhenne —
han med den lange tilknappede Overfrakke

og den tykke Stok, det er Overevnuken hos

Khedivens Fru Moder."

Den fremmede Herre kastede kun et flyg-

tigt Blik paa den store Mand. Det var

udelukkende Hr. Schwarz, der interesserede

ham. Hr. Schwarz stod trykket tæt op mod

Muren for ikke at tage noget af den knappe

Fortovsplads fra sin Nabo, og han talte hele

Tiden.

„Nu skal jeg fortælle Herren, hvorfor jeg

gerne vilde kunne tale og forstaa svensk.

Herren maa vide, at vi har en svensk Kvinde

boende hos os i Vinter. Hun kom til Alex-

andria med samme Skib som min Søster for

fem Maaneder siden. Det gik saadan til, at

min ældste Søn Abraham var rejst til Alex-

andria for at tage imod sin Faster, og da

han kom ned i Kahytten for at hente hen-

des Rejsetøj, hvem sidder saa dernede, uden

den stakkels svenske Pige, ganske alene og

forladt og uden Begreb om nogenting. Abra-

ham troede, hun var forvirret efter den

haarde Rejse, det var først senere, han op-

dagede, at hun altid er saadan — lidt hvad

man kan kalde — Hr. Schwarz undgik

Ordet, men strøg sig over Panden -— Her-

ren forstaar nok ? Det bedste Menneske af

Verden, men, som sagt. Man har jo ikke

givet sig sin Forstand selv ! Min Søster

sagde, at det stakkels Menneske vist havde

troet, Skibet skulde forgaa i Stormen, for

hun havde paa hele Rejsen uafbrudt læst

sine Bønner meget højt paa et fremmed

Sprog. Men det er vist kun en Vane, hun

har, for det gør hun altid. Min Søster var

meget ked af, at hun ikke havde kunnet

tale med hende og trøste hende, men Sarah

kan ikke andet end Hebraisk og Russisk og

lidt Tysk. Og den svenske Pige — Søfol-

kene fortalte min Søster, at hun var svensk

— kunde kun Svensk."

„Hvad hedder min Landsmandinde?"

Det var jo en mærkelig Ting, at en svensk

Kvinde boede hos disse fromme Jøder.

„Hun siger, hun hedder Larsina Peterson.

Herren forstaar nok, jeg mener ikke, at hun

er forrykt, hun er kun lidt hvad man kalder

— me . . . me . . . jeg mener lidt svag af

Forstand. Derfor gjorde det min Søster saa

ondt for hende, at hun bad vor Abraham

tage sig af hende. Og han hjalp hende

gennem Toldeftersynet, ligesom han hjalp

sin Faster, og tog hende med til Stationen

og viste hende, hvor hun skulde købe Bil-

let, ja. Herren ved nok selv, at det ogsaa

for kloge Folk er svært at klare sig i Alex-

andria, — der er saa meget Pak. Naa, hun

gik naturligvis ind i Kupeen til min Søster

og min Søn Abraham og fulgtes med dem

her til Cairo. Og da de kom hertil, troede

Abraham naturligvis, at der var nogen her,

der ventede hende og var paa Stationen at

tage imod hende. Men der var ikke nogen.

Nu ved vi, at hun slet ikke skulde til Cairo,

men skulde være blevet i Alexandria for

med det første Skib at rejse til Port Said.

Hun skulde nemlig til Palæstina, men det

havde hun ikke Forstand paa at sige til os

dengang. Naa, naturligvis var der ingen at

tage imod hende her, og dér stod hun.

Men Abraham kunde ikke lade hende staa

der til evig Tid, især da hun sagde til ham
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paa Engelsk: „Go with you, thank you,"

det var alt det Engelsk, hun kunde. Da

sagde min Søster: „Lad os føre hende til

min Broder Isak, han ved nok Raad." Jeg

vidste ikke andet Raad end at tage hende med

hjem til min Rosalina. Jeg kunde da ikke

slippe det stakkels Menneske alene ud paa

Muski. Gud fri os! Hun var meget

glad og taknemlig, og saa blev hun hos os

og sagde uophørlig „thank you" og en hel

Mængde andre Ting paa sit eget Sprog. Og

siden har hun boet hos os. Vi har lagt

hende i samme Værelse som min Søster, for

de kendte jo hinanden fra Skibet. Jeg lader

hende betale tredive Pjastre om Ugen for

Kost og Logis."

„Det var ikke store Sager."

„Nej, det er ikke meget, men det stak-

kels Menneske er fattig, og vi lever jo tar-

veligt til daglig, skøndt min Rosalina — jeg

vilde gerne have, Herren skulde se hende,

hun er saadan en smuk, blond Kone —
stuver bedre Fisk, end jeg nogensinde har

spist, undtagen hos min salig Moder. Gud

velsigne hendes Minde! Og ved Herren,

hvad de Penge, den svenske Pige betaler,

skal bruges til? Til Jerusalemsrejsen med

min Fader, saa den gamle Mand kan faa

sit brændende Ønske opfyldt at dø i vore

Fædres Land og blive begravet i Josafats

Dal. Jeg sagde til mig selv: ,.Gud har

sendt denne fremmede Kvinde til Dig, for

at Du skal hjælpe hende og hun hjælpe

Dig. Det, hun betaler, skal Du anvende til

Rejsen. Vi rejser jo billigt, ser Herren,

selve Dampskibsturen koster ikke stort, men

det er min Faders Ophold hos fromme Men-

nesker i Jerusalem, til den gode Gud kalder

ham til sig, det er det, der koster. Og jeg

maa, saa nødig jeg vil, lade ham blive alene

tilbage blandt Fremmede og vende hjem igen,

for jeg er en fattig Mand og maa arbejde

fra Sol staar op, til Sol gaar ned. Det bli-

ver sværere for mig at forlade ham end for

ham at blive tilbage, for han siger altid:

„Naar jeg blot til Jerusalem, saa vil jeg

dø glad." Ak ja, hvad er Cairo mod Jeru-

salem ! — Det er skønt, Jerusalem ! Skal

Herren ikke dertil?"

„Jo, om en Maaned, naar jeg har gjort

Nilturen. Naa, er min Landsmandinde til-

freds hos Dem ?"

Hr. Schwarz nikkede energisk. — „Miss

Larsina, vi kalder hende alle Miss Larsina,

er aabenbart meget tilfreds, for hun vil slet

ikke flytte. Min Søn Abraham, som er en

god og lærd Mand, læser Engelsk med hende

et Par Gange om Ugen, m.en det gaar kun

smaat fremad, siger han. Hun er ganske

umulig. Og det skønt hun naturligvis maa

kunne Engelsk eller et andet Sprog, enten

hun saa vil blive her eller rejse videre. Hun

bliver ved sit og taler Svensk og hører slet

ikke efter, hvad han forklarer hende. Men

lidt maa hun jo have lært, for Abraham

siger, hun har fortalt ham, at hun har faaet

Befaling til med næste Skib fra Port Said

at rejse til Kina og være Missionær. Men

hvordan kan det lade sig gøre, naar hun

ikke kan Kinesisk eller nogensinde kan lære

det, hun kan jo ikke engang lære Engelsk.

Og vi kan jo paa ingen Maade lade det

stakkels Menneske rejse til Kina! itg blev

saa glad. da jeg hørte. Herren var fra Sve-

rige, for jeg tænkte straks, at Herren nok

vilde være saa god at gaa hjem til os og

prøve at overtale hende til at lade være at

rejse til Kina. Kineserne er et taalmodigt

Folk, et meget taalmodigt Folk. men de vil

gerne være i Fred, og det kan man ikke

fortænke dem i. Alle Mennesker vil gerne

have deres Religion i Fred."

Den svenske Herre nikkede.

„Naa, Hr. Schwarz, siden min Landsmand-

inde er Missionær, har hun saa ikke prøvet

paa at omvende Dem eller Deres Familie?"

spurgte han.

Hr. Schw^arz slog Hænderne sammen og

rystede energisk paa Hovedet.

„Gud fri os! Nej, saa dum er hun ikke!
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Hun læser ganske vist altid højt i sin sven-

ske Bibel, men det er hun vel vant til fra

Barn af, og ingen forstaar jo et Ord af,

hvad hun læser og . . . Nej, nej, jeg vil

ikke gøre Nar ad hende. ,.Se ikke paa

Flasken, men paa Vinen, som er deri", siger

vore Vise. Hun er et godt Menneske, et

rigtigt godt Menneske, hun kan ikke gøre

for, at hun er enfoldig og ikke har nogen

Lærdom. Og vi holder alle af hende, og

hun har sluttet sig til min Søstar lige fra

Rejsen og til min yngste lille Pige og til

Abraham, som er saa god ved hende. —
Nej, men hvad er der nu paa Færde? Der

har vi jo Miss Larsina i egen Person. Hun

har min yngste lille Pige med, Barnet kan

finde Vej herhen, men hun ikke, skønt hun

har været her flere Gange. Den Stakkel!

Hun ser mig nok ud til at omvende Kine-

sere I Raad hende endelig fra at rejse til

Kina, og bed hende blive her eller rejse

hjem, saa der ikke skal vederfares hende

noget ondt!"

Den unge Svensker søgte at faa Øje paa

sin Landsmandinde i Vrimlen paa El Muski.

Ja, nu saa han hende. Den høje, blege,

midaldrende Kvinde med de lyseblaa, ud-

staaende Øjne, det glatte, sandfarvede Haar

under Straahatten og med den snevre Regn-

kappe, der var helt tilknappet, skønt Ægyp-

tens Sol brændte over El Muski, maatte

være Larsina Peterson, hende og ingen an-

den. Hun havde en lille femaars Pige ved

Haanden, det var en lille een med sort, kru-

set Haar og livlige brune Øjne. Larsinas

egne Øjne var ophovnede og rødkantede,

som om hun havde grædt. Hun talte uaf-

brudt til Barnet, der nikkede og rystede paa

Hovedet og sagde yes, yes, og for Resten

sørgede for, at de ikke blev kørte over eller

redet over; det var aabenbart den lille, der

tog sig af Larsina, og ikke omvendt.

Da de naaede Hr. Schwarz' Bod, løftede

han sin lille Pige op og gav hende et smel-

dende Kys.

Den unge Herre vendte sig til Kvinden i

den tilknappede Regnfrakke og den sorte

Straahat og sagde venligt paa Svensk :

„Jeg hører, at Frøken Peterson er en

Landsmandinde af mig. Mit Navn er Del-

treves, fra Stockholm."

Den tiltaltes sørgmodige Ansigt klarede op,

og de lyseblaa Øjne fyldtes med Taarer, da

hun sagde:

„Vorherre viser mig stor Naade! Jeg har

ikke hørt et svensk Ord i fem Maaneder!"

„Hvorfor har De ikke søgt den svenske

den svenske Konsul ? Der er for Resten en

hel Del Landsmænd her i Aar," oplyste den

svenske Herre velvilligt.

„Det tror jeg gerne. Men det er Vor-

herres Vilje, at jeg skal hengive mig helt til

ham og ikke have andet at holde mig til.

Det er derfor, han ikke har ført mig sam-

men med mine Landsmænd før nu i Dag."

Hr. Deltreves var ganske vist rejst til

Østerland for at studere Mennesker, men at

hans Studier skulde beskæftige sig med hans

egne Landsmænd og hans egne Troesfæller,

det havde han ikke tænkt sig. Men lige

meget, baade Hr. Schwarz og Larsina Pe-

terson forekom ham tilstrækkelig østerland-

ske, og hvad den sidste angik, blev denne

Opfattelse yderligere styrket, da hun fort-

satte :

„Herren — jeg kan ikke huske Navnet —

har vel af denne gode Mand hørt, hvor vid-

underligt Vorherre har føjet det. Siden jeg

kom i deres Hus, har Guds Naade sandelig

været over det, og Guds velsignede Ord har

vist sin Kraft hos den gamle Dame, som jeg

traf paa Rejsen, og som kom hertil nedbøjet

af Sorg. Aldrig mere hører man hende

græde og klage. Og den ældste Søn, som

Vorherre vilde vise sin Naade, skønt hans

Fader i al sin Blindhed søgte at hindre Guds

Vilje, — den Daare, der troede at kunne

staa Gud og hans Vilje imod — hører nu

ikke igen Hr. Abraham af mig Guds vel-

signede Ord! I timevis læser jeg for ham,

701



Hr. Schwarz

thi det var Vorherres Styrelse, at han ind-

gav Hr. Abraham at lære mig Engelsk. Jeg

lærer ikke noget Engelsk, men jeg læser Guds

Ord for ham isteden. Aa ja, aa ja."

Larsina Peterson lagde sin store, røde

Haand paa den lille Piges Hoved og klap-

pede det blidt. „Og hvad denne lille an-

gaar, ja, Herre, jeg har aldrig set et Barn,

der har taget saa villigt imod Guds Ord

som denne lille Rachel. Det sværeste af alt

er at forlade hende, men det maa ske. Gud

vil det. Men Han har sagt mi;^, at jeg skal

komme tilbage hertil. Han vil kun prøve

min Lydighed og Villighed, naar han tager

mig bort herfra og sender mig til Hednin-

gerne i Kina. Han ved, at jeg helst vil

virke mellem hans udvalgte Folk, men naar

han har Brug for mig et andet Sted, saa

ske hans Vilje!"

„Ja, jeg har hørt. at Frøken Larsina ag-

tede sig til Jerusalem, og saa blev De iste-

denfor i Cairo!"

Det var ham umuligt at kalde hende for

andet end Larsina. han vidste ikke hvor-

for, men Navnet passede saa fuldstændig til

hende.

„Jeg bliver dér, hvor Vorherre vil. at jeg

skal blive, ligesom jeg gaar derhen, hvor han

sender mig. Kunde han klarere vise mig sin

Vilje end ved at føre mig lige ind i denne

Jødefamilie, uden at jeg selv gjorde noget

for det? Var det ikke ham, der styrede det

saaledes, at den rare gamle Kone ombord i

Skibet fik Plads i samme Kahyt som jeg?

Var det ikke ham, der sendte mig den unge

Hr. Abraham og indgav ham, at han skulde

lære mig Engelsk? Jeg trænger ikke til at

kunne Engelsk, men han trænger til at høre

Guds Ord. Og lille Rachel." Taarerne stod

Larsina i Øjnene. „Jeg ved, at jeg kom-

met til hende i en velsignet Stund, og det

er meget svært at skilles fra hende, inden

hun helt er blevet et Guds Barn."

Lille Rachel sad paa sin Faders Arm og

viste sin Stadsdragt frem, den stærkt korn-

blaa Fløjlskjole, de hviae Traadblonder og

de ny, gule Støvler.

Hr. Schwarz saa triumferende paa den

fremmede Herre og nikkede henrykt, da denne

sagde

:

„Et yndigt Barn, Hr. Schwarz."

„Og nu denne sidste Naade, at jeg kan

tale mit eget Sprog med en, der kan over-

sætte det, jeg siger, for Hr. Schwarz, saa

han forstaar, hvorfor jeg maa rejse, og kan

høie mine Afskedsord til ham!"

Nu blandede Hr. Schwarz sig selv i Sam-

talen.

„Herren maa endelig raade hende fra at

rejse til Kina," sagde han.

Larsinas Landsmand gjorde det ikke di-

rekte, han sagde kun:

„Hvorfor vil De forlade denne Familie,

hvor De befinder saa vel? De vil vist gerne

beholde Dem."

„Det vil de. Det ved jeg godt. Hr.

Schwarz har lært sig at sige paa Svensk:

„Ikke rejse, ikke rejse"."

Hun nikkede til Hr. Schwarz, som nikkede

igen, da han hørte de kendte Ord,

„Sig ham paa hans eget Sprog akkurat

dette, som jeg nu siger, at jeg maa rejse

allerede idag om en Time. Vorherre har

befalet mig at drage til Kina og prædike

hans Ord for Hedningerne. Jeg vilde gerne

undslaa mig og har ladt, som jeg ikke hørte

det, men det lykkes ikke. Vorherre har

nok alligevel syntes, at jeg tøvede for længe,

og derfor har han sendt det store Kinaskib

til Port Said flere Dage, inden det var

ventet dertil. Lige nu fik jeg Telegram om

det fra nogle Guds Børn, der er med om-

bord og ogsaa er sendt til Kina. Jeg gik

derfor herhen for at sige Farvel til Hr.

Schwarz. Jeg maa straks tage med Toget

over Ismailia til Port Said, det stod der i

Telegrammet. Sig ham alt det paa hans

Sprog, og sig ham desuden, at jeg kommer

til Cairo og til ham, saa snart jeg faar Lov

dertil. Sandelig, sandelig, — med Guds
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Hjælp kommer jeg igen. Han er med mig, Saa gik hun hen og rakte Hr. Schwarz

hvorfor skulde jeg da ængstes?" Haanden.

Mens Ordene blev oversatte, bøjede Lar- „Farvel, Hr. Schwarz, og glem ikke de

sina sig ned til den lille Rachel og kyssede Ord, han har ladet Dem høre gennem mig!"

hende paa Pande og Mund. „Hvad siger hun?"

„Du skal blive et Guds Barn," hulkede „Hun siger Farvel!"

hun paa Svensk. „Hvad svarer han?"

„Yes, yes," svarede den lille. „Han spørger, hvorfor De rejser imod al

Men da Hr. Schwarz hørte alt, hvad Lar- sund Fornuft, især da de nødig vil rejse og

sina ønskede at sige til ham, blev han helt hellere vil blive her."

ude af sig selv. Han fægtede med begge „Sig ham, at jeg rejser, fordi Gud vil det."

Hænder i Luften og udbrød: Og hun tog lille Rachels Haand i sin, og

„Sig hende, at det er Vanvid, at hun i et Øjeblik var de forsvundne i Vrimlen

bliver myrdet, naar hun kommer derover. paa El Muski.

Sig hende, at Kineserne er de taalmodigste „Sig ham, at hvis det er Guds Vilje,

Mennesker af Verden, men ogsaa de gru- kommer jeg igen," var det sidste, hendes

somste, naar de bliver vrede. Og de er Landsmand hørte hende sige.

vrede, — det ved vi. Sig hende, at hun Han oversatte ogsaa det.

vil komme til at lide den pinefuldeste Død. Hr. Schwarz tog et snavset Lommetør-

Hun ved ikke, hvordan en rasende Folkehob klæde op af sin Lomme og tørrede sine

ser ud, men det ved jeg. Jeg har set det i Øjne.

Rumænien, da de forfulgte os. Som vilde „Nej, hun kommer ikke igen, dersom hun

Dyr ser de ud. Sig hende, at jeg vil holde rejser til Kina nu. Det er Synd for det

hende tilbage med Magt." stakkels Menneske! Hun er et godt Men-

Den svenske Herre oversatte Hr. Schwarz' neske, et rigtig godt Menneske. Det er ikke

Ord for Larsina, men hun svarede: hendes Skyld, at Gud har givet hende en

„Sig ham, at vor Herre og Mester led en svag Forstand. Havde Herren dog blot kun-

pinefuld Død. At ingen kan holde mig til- net overtale hende til at rejse hjem til sit

bage. At jeg maa gaa derhen, hvor han eget Land."

sender mig. Og at han sender mig derhen. „Det var umuligt. Men hør nu, Hr.

At intet Menneske paa Jorden kan eller skal Schwarz, naar min Landsmandinde rejser fra

forhindre mig i at gøre det, som Gud har Dem, saa gaar De jo glip af Pengene for

befalet mig at gøre. Vi ved nok, hvad Gud hendes Kost og Logis. Hvad skal det saa

har befalet os at gøre, selv om vi vender blive til med deres Faders Rejse til Jerusalem ?

det døve Øre til." Bliver den saa ikke til noget?"

Hr. Schwarz gebærdede sig, som om han Hr. Schwarz nikkede energisk,

var fra Forstanden, da Larsinas Ord blev „Jo, den bliver til noget."

oversat for ham. Han vred sine Hænder, „Virkelig? Hvordan da?"

han rev sig i Haaret, han stønnede og jam- „Jo, ser De, Herre. Jeg havde lagt en

rede og mumlede en hel Mængde hebraiske lille Sum Penge til Side til min egen Alder-

Ord. dom, for at ogsaa jeg, naar jeg staar paa

Men pludselig blev han ganske stille og Gravens Rand, kunde naa at dø i Jerusalem

stirrede lige ud for sig. og blive begravet der. Denne Sum" — Hr.

Imidlertid tog Larsina Afsked med sin Schwarz' Stemme bævede — „den maa jeg

Landsmand med et „Tak og Farvel!" tage nu, saa min ærværdige gamle Fader
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kan faa sit Ønske opfyldt. Da Miss Larsina

sagde, at vi alle ved, hvad Gud vil, selv om

vi vender det døve Øre til, da erkendte jeg,

at det havde jeg gjort. Jeg har søgt at und-

drage mig Guds Vilje og trøstet mig med,

at Gud i sin uendelige Visdom havde bestemt,

at denne fremmede Kvinde skulde være et

Middel i hans Haand til at opfylde min

gamle Faders fromme Ønske og hjælpe ham

derhen. Men nu forstaar jeg, at den kære

Gud ikke vil beskære mig denne Lettelse,

men at jeg maa tage den Sum, jeg har

været hele mit Liv om at spare sammen, og

bruge den, ikke til mig selv, men til min

Fader. Havde ikke min Fader i sin Krafts

Tid selv lagt hver Pjaster, han kunde und-

være hen til denne fromme Rejse, og tog

ikke vore Forfølgere i Rumænien dem fra

ham? Skulde da ikke jeg, hans Søn, sørge

for det? Og naar den Tid kommer, maa mitu

Børn sørge for, at deres gamle Fader kan

komme til Jeruschalajim og dø der og blive

begravet. Da Miss Larsina sagde, at hendes

Gud havde befalet hende at gøre dette, rejse

til Kina for at blive myrdet af Kineserne, da

tænkte jeg: „Hvad har Gud befalet dig, Isak

Schwarz? Jo, at ære din Fader og din Mo-

der, at det maa gaa dig godt og du maa

leve længe paa Jorden". Jo, Herre, Jerusa-

lemsrejsen bliver til noget, allerede i Morgen

den Dag begynder jeg at træffe Forberedelser

til den. I næste Uge rejser vi. Og nu beder

jeg Herren undskylde, men jeg maa gaa hjem

og sørge for, at den stakkels Miss Larsina

idetmindste kommer i det rigtige Tog. Idag

kan jeg ikke følge hende til Port Sai'd, og

ingen andre af mit Hus kan gøre det, for

Gud har forbudt os at foretage nogen Rejse

paa Sabbaten, og hun maa rejse idag, der-

som hun skal naa Skibet i rette Tid. Men

jeg vil følge den stakkels Pige til Stationen.

— Hvis Herren vil komme i Morgen tidlig,

skal jeg gøre Kæden istand. — At den al-

mægtige, alvise Gud har kunnet skabe saa

enfoldig en Kvinde! Rejse til Kina og om-

vende Kinesere — — — .'"

Og Hr. Schwarz pudsede flere Gange sin

Næse i det snavsede Lommetørklæde, mens

han lukkede sin Bod og satte Hængelaasen

for Vinduesskodderne.
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INSEKTÆDENDE PLANTER
Et Sommerbrev.

Af Skoleinspektør R. C. MORTENSEN.

JEG
holder af Historikere, Philologer, Theo-

loger og alle den Slags Folk, hvis Un-

dersøgelsesmateriale er Bøger og Papirer;

for de lader Fuglene flyve, som de vil,

lader den prægtige og snilde Ræv i Fred og

prøver aldrig paa at fælde Skovene eller at

tørre Søerne ud. De vil, kort sagt, ikke

omsætte Naturskønheden i Penge. Men ube-

tinget hader jeg Teknikerne, naar de mate-

rialiserer Verden, hvilket paa Dansk vil sige

ødelægger den, og det gaar en stor Del af

deres Stræben ud paa.

Er ikke Drømmen om Paradisets Have en

tydeligt udtalt Længsel efter det Enkle, og

beror ikke vor Barndoms Lykke paa, at vi

som Smaa levede mest muligt med enkle

Forhold for Øie! Løb

jeg ikke i mine uskyl-

dige Drengeaar ude

ved Søndersøen og

legede med Muslinge-

skaller og Sneglehuse

ved Bredden og fandt

Reder af Sylvier og

Meiser, af Ravnen og

Høgen i Skoven lige

ved, netop dér, hvor

Teknikerne nu har la-

vet det hele Naturbil-

lede om til et civili-

seret Bygningskomplex

med Maskiner og Røg

og med et Spektakel,

der er lige saa pro-

saisk, som den fordums

Stilhed var poetisk ! Og

hvorledes er det om-

kring Dronninggaard,

hvor man i mine

Drengeaar kunde gaa aldeles som ved

Torneroses Slot, eller hvor man kunde staa

inden Døre og høre Brædderne knage i

Gemakkerne, som om Louis Philips Aand

kom gaaende hen imod En! En Idyl var

Halvøen, som den laa der, hvor Mennesket

var en uvant Gæst, og hvor de mange

sjældne Planter stod som en Fryd for den,

der elsker at lade Tankerne gro frem af

de stilfærdige Indtryk, som Synet af det

Uberørte giver. Her, mener jeg, skulde

man have lagt Universitetets botaniske

Have — ganske vist var ogsaa da Idyl-

len bleven skadet, men der var dog ble-

vet bevaret mere værdifulde Partier af den

end dem, der nu som bedrøvelige Remi-

niscenser titter frem
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alt, undtagen dér, hvor Mennesket kommer

med sine Sorger og Kvaler, det er en gam-

mel Tanke, og jeg forstaar den: Jernbaner

og Villaer, Central-Dit og Central-Dat skyder

sig frem allevegne og jager det Centrale i

Naturlivet bort, — det Enkle, Rolige, Stille

og Fredelige. Hvor er det ikke væmmeligt

at se de Spor, de saakaldte civiliserede Men-

nesker efterlader sig i Skove og paa Marker

og Enge! De foregiver, at de der beundrer

det Skønne, men jeg siger, at saa længe de

nedtramper og begramser og afflaaer Blom-

ster og Grene, -— og saa længe de efterlader

sig Cigarstumper og Tændstikker, Tændstik-

æsker, Madpapir og Æggeskaller, saa længe

ved de ikke, hvad Naturskønhed er, og saa

længe fortjener de ikke Adgang til den fri Natur.

Derfor er det, at jeg har vægret mig saa

længe ved at fortælle Dig om det. Du vil

vide lidt om, Danmarks insektædende Plan-

ter. De vokser nemlig bedst der, hvor der

endnu er Rester af den uberørte Natur; men

tager Du derud og har En med Dig, og han

tager derud med en Anden, og der skal

gøres Selskabstoure derud — ja, saa har vi

Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Jeg saa

engang i et Blad en Artikel, hvori der stod

udtalt en dyb Forundring over, at ikke Hun-

dreder og atter Hundreder søger ud til (ja

jeg nævner ikke Stedet !), hvor der er saa

ensomt, som næppe noget andet Sted. Hvil-

ken Daarskab at skrive saaledes ! Naar de

store Menneskemasser tyr derud, er jo En-

somheden borte. Lever Du i en F'amilie-

kreds, hvor man virkeligt holder af Dig,

saa er dens fortrolige Timer Jeres Lyk-

salighed — ikke for Alles Oine men hjemme.

Dér bor den stille Hygge og den lune

Fred. Det er ligesaa med Naturen. Dens

Trylleri forsvinder, naar Flokkene møder op,

og naar der paa de hellige Steder pjad-

res op om Dagliglivets smaatskaarne „Begi-

venheder'' — som om de havde Noget at

bestille dér, hvor Du blotter Dit Hoved i

Ærbødighed og Andagt.

Og som Du ikke kan slæbe Hoben med

Dig ud i Naturen, uden at den flygter fra

Dig, kan Du heller ikke slæbe Naturen med

Dig hjem, uden at den forsvinder mellem

Hænderne paa Dig. Aldrig har Du seet Na-

turen, dersom Du ikke har vandret ene og

stille om derude; ensom eller med den, der

forstaar Dig og har samme Andagt for Na-

turens Aasyn, som Du selv har.

Gaa ud ved Høisommertide og lad den

store By bag ved Dig. Gaa forbi Bondens

Have og langs hans grødelovende Marker,

til Du kommer derhen, hvor Ploven ikke har

furet Jorden, og hvor Røgen fra Skorstenen

er et fjernt Syn, der lader Dig føle Afstan-

den mellem Dig selv og de dagligdags For-

hold. Saa finder Du maaske Rhamnusbuskene

eller Pilene, der helder med Grenene ud over

Sivsangerens Rede og Aakandernes svøm-

mende Blade. Tagrørene staar som Kæm-

pekorn og Bukkcbladene som vidtstrakte

Dvergskove mellem Tuer og Huller, — og

saa er der Mosset, der breder sig over det

sivende Vand og Sjap og Sjask. Maaske

finder Du Tranebærstænglernes rødprikkede

Bær ; bedaarende skønne er de, men skønnere

endnu staar Solduggens Bladroset. Ikke saa

bred er den som Din Finger er lang, og hvert

Blad i den er besat med røde, i Lyset skin-

nende Haar.

Grav den ikke op. Prøv ikke paa at

„dyrke" den hjemme, som Du kan læse i

Bøger, at man kan det. Det kan Du slet

ikke. Holde Liv i den i nogen Tid, det kan

Du, men det er ikke at dyrke den. Det er

en usalig Skik at tage Planter op med Rod

og føre dem hjem i en lille Plet Have, hvor

de saa skal staa under fremmede Forhold,

der ikke passer dem. Den smukke Soldug

har jeg seet i Haver, hvor den staar uden

Væde om Roden, uden dampmættet Luft om

Bladene, uden den Luft, netop den Luft,

som kun Mosen giver, staar som et følsomt

vibrerende Hjerte, givet Egoisten i Vold og

Magt.
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Jeg har ogsaa seet den i Urtepotte inden

Døre som Genstand for Experimentators vide-

begærlige Manipulationer. Men iivad bety-

der Skønheden, naar den er løsrevet fra det,

Soldugblad (forstorret).

der forhøier den og som til Gengæld forhøies

af den; Violinstrengen alene er Intet, den

skal blive siddende paa Sangbunden ; og

denne er Intet, om den ikke har Strengen

at samvirke med.

Ligesom Gærdesmuttens Kvidren skal høres

mellem Træernes Stammer og ikke bag Bu-

rets Tremmer, saaledes skal Solduggen sees

i sit eget Hjem, derude i Mosen. Sit Navn

har den faaet med fuld Ret. Hen over den

hele Bladroset sidder de mangfoldige skont-

farvede Haar, og hvert af dem ender med

en lille, klar Perle; og vel kan andre Plan-

ter staa skønt, naar „Duggens Perler trille",

men Solen tager Perlerne bort; Solduggens

Perler derimod, de faar netop i Sollyset deres

rette Glans og Betydning. Tegnekunsten

hører til de skønneste, de mest tiltalende af

alle Kunster; og dog vil Du aldrig se en Sol-

dugplante tegnet saaledes, at Billedet kan

give Dig den rette Forestilling om dens

Skønhed. Den skal sees derude i Ensom-

heden, hvor Mostæppet breder sig og Tuerne

høiner sig og Kærulden og Staren vifter i

Vinden. Der vil Du beundre det af Bladene

dannede røde Tæppe, i hvis peilebestukne

Overtræk Solglansen brydes og leger den hele,

lange Sommerdag.

Det hænder, at en Plante, der voxer i

forskellige Egne, dér har faaet forskellige

Navne, idet man i den ene Egn har fæstet

sin Opmærksomhed paa eet Forhold, i den

anden Egn paa et andet , og saa giver

man i de forskellige Egne Planten Navne, der

er væsensforskellige. Saaledes er det med

en af vore Oxetungearter. Selve Navnet

Oxetunge saavelsom Siikanvs, hentyder til de

mange stive Haar, Planten har paa Bladene,

det ene Navn angiver tillige Noget om disses

Form ; men Krumhals holder sig alene til

Blomstens særegne Formforhold. Solduggen

har ogsaa forskellige Navne. Jeg vil dele

dem, som jeg mindes, i to Afdelinger: dem,

der er givne Planten af de optimistiske Be-

skuere, og dem, der skyldes Pessimisterne.

Jeg forstaar dem Begge, og jeg sympathi-

serer med Optimisterne, dem nemlig, som er

komne til de ensomme Steder med Andagt i

Sindet og med Beundring og Glæde over

Solen og Lyset, Vindpustet og Farveglansen.

Dem er det, som

har lavet Navnet

Soldug eller det

dermed beslæg-

tede Himmcldug,

to gode, gamle,

danske Navne.

Og ganske de

samme Følelser

ligger til Grund

for Svenskes og

Norskes Syn paa

Planten : Dugiirt

og Soldug hed-

der den i Sve-

rige, og parallelt-

løbende dermed

Duggrccs og

Taarcgnes eller Øieiigra-s i Norge. Det er

poetisk skønt at se Taarcr i Bladhaarenes

Bladlus, der fastholdes af et Haar

paa et Soldugblad; Haaret begyn-

der at krumme sig (forsterret).
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Perledraaber, men endnu høiere har man i

begge vore Nabolande hævet sig, naar man

har kaldt Planten „Mariæ ojentaare", et

norsk Navn, der selvfølgelig ikke hentyder

til nogen Anden end Jesusbarnets Moder.

I Sverige har man da ogsaa rentud Navnet

„Jomfru Maries Taarcr"'

.

Disse Aarhundreder gamle Folkenavne vid-

ner smukt om, med hvilke Følelser, man har

færdedes i Naturen og studset over dens

skjulte Aabenbarelser. Det er ikke den over-

fladiske Iagttager, men den, hvis Øie er sø-

gende, der finder Solduggens lille Bladroset

og dens faa Centimeter høje Blomsterstængel

med de spæde Blomster paa; og den, der

taler om Duggen og Taarerne, det er den,

der af Sindets Trang dvæler ved de lyse

Sider af en Ting og et Forhold.

Men der er jo ogsaa Mennesker af en an-

den Støbning. De finder altid det frem, der

er nedsættende; de lader Skønheden ligge og

trækker det (irimmc frem, det er del, der

interesserer dem mest, eller det virker maa-

ske saa frastødende paa dem, at de ikke kan

bekvemme sig til at se bort fra det, tilgive det.

Fra den Slags Mennesker stammer et Navn

som det i visse Egne gængse Luscgras.

Ude i Mosen, hvor Vandet er stort og bredt,

bor Gedden og Suderen ; der lever de deres

hele Liv, bundne til Vandet og dets under-

søiske Skove og Skrænter, Dale og Høider

;

ogsaa Myggenes og Guldsmeddenes Larver

bor dernede, men engang bryder de de

Baand, der skulde synes os ubrydelige, krav-

ler op i Luften, det Element, om hvilket

man kunde tro, at det var saa fremmed for

dem, som Himmelen er for Jorden, og saa

flyver de om dér, som om de først nu hav-

de fundet deres rette Hjem. Men Guld-

smeddene og Myggene er ikke de eneste,

der flyver hen over Vandene eller hviler i

Kæruldens Fnok og paa Irissens grønne

Sværdblade. Mellem Rør og Siv, fra Buske

og Mos, fra Planter og Vand og Dynd

myldrer der smaa, levende Væsner frem, der

kryber og løber eller flagrer og flyver om-

kring, glade ved Lyset og Varmen, ved Brise

og Duft. Og ud fra Solduggens Perlebesæt-

ning strømmer en Duft, vi ikke kender, en

loklcende Kraft, hvis Virkning vi ikke for-

nemmer, men som de smaabitte, omkring-

flyvende Væsener føler sig betagne af, og

ned styrer de da mod den skønne, saa gæst-

frit udbredte Bladroset, de har kaaret til Maal

og til Hvile.

Du har seet Natsommerfugle flyve mod

Lyset, hvis dragende Pragt derved blev de-

res Død, og nu seer Du, at Soldugbladenes

betagende Dragt bliver mangt et lillebitte

flyvende Insekts Død, thi saa snart blot et

af dem, det veie end ikke mere end et Støv-

fnug, sætter sig paa Bladet, faar det at føle,

at alt det Tillokkende er forrædderisk : Per-

lerne er klæbrige, og Haarene er bøielige

som gridske Fingre, og der sidder da saa

den lille F"lyver fanget. Jo mere den spræl-

ler, des mere klæbrigt Stof afsondrer Plan-

ten, og des fastere klemmer Haarene sig ned

over Vinger og Ben, — fra alle Sider søger

Haarene ind over Dyret, og endelig maa det

ligge stille og lade sig udsuge, thi den Egen-

skab har Bladhaarene, at først virker de som

Fælder, siden som Udsugningsapparater

:

Planten skaffer sig dyrisk Føde paa denne

Maade. Og den kan faa det i rigt Maal.

Et opmærksomt Blik overbeviser Dig derom,

idet Du vil kunne finde adskillige Smaadyr

siddende fastklæbet paa Bladene. Dette over-

tyder Dig om, at ogsaa Lusegræs-Navnet

har en let forstaaelig Oprindelse. Det er

ikke Andre end øvede Entomologer, der kan

skelne Arterne blandt Smaadyrene fra hver-

andre, og Sligt gav Menigmand sig aldrig af

med at prøve paa. For ham smeltede alle

Smaadyrene og deres udsugede Rester sam-

men til en lille Samling af noget Kryb; det

saa ubehageligt ud, og saa fik Planten det

om Ubehag vidnende Lusenavn heftet ved sig.

Har Du følt paa en Skarnbasse eller en

anden Bille, saa har Du faaet en tydelig For-
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nemmelse af, at dens Ydre bestaar af en

haard Masse. Man kalder den Chitin, og

den findes, om end ikke altid i just saa

haarde Ansamlinger, hos alle Insekter. Den-

ne Chitinmasse kan Sol-

dugplanten ikke opløse,

den bliver derfor liggende

mellem Haarene, og naar

disse mærker, at der ikke

er mere fordøieligt Stof at

optage, bøier de sig til-

bage i deres oprindelige

Stilling og overlader det til

Tilfældet, hvorledes de nu

ikke mere omklamrede Dele

skal blive fjernede.

Den første Gang, jeg

saa Solduggen i al dens

Pragt, var ved Lyngby

Sø, hvor der var Mos over-

alt, men stod man stille

et Øieblik, piblede det

Vand, der var nedenunder

Planterne, En op over Fød-

derne, saa dybt sank man

ned i det bløde Tæppe.

Det er ikke alle Vegne, at

Solduggen voxer paa saa

typisk „Hængesæk", men

Alfarveie skyr den i hvert

Fald. Det samme gør Vibefedt, dens nære

Slægtning med Hensyn til Levevis og Voxe-

sted. Ogsaa den har en lille Bladroset, men

Bladene er bredere og kraftigt grønne. Fra

Rosetten opskyder der Blomsterstilke, nogle

Centimeter høie, og de bærer blaa Blomster, der

minder om Violens. De er langt mere iøine-

faldende end Solduggens og har da ogsaa et

enkelt Sted skaffet den Navnet Blaablomme;

Bladrosetten er langt mindre iøjnefaldende,

men det er den, der har været Aarsag til

Navne som Vibefedt, Fedturt og Fedtgræs.

Bladene er nemlig overtrukne med et fedtet

Lag, Afsondringer af Haar, der er saa smaa,

at man ikke let lægger Mærke ti! dem, men

Vibefedt.

som fungerer ligesom Solduggens, idet de

dels fastholder Insekterne, dels udsuger dem.

Klemme sig sammen over dem kan de ikke;

men Bladets Rande kan ved at krumme sig

opad hjælpe til med at

fastholde Insekter, der sæt-

ter sig herude, og Fedt-

afsondiingen er iøvrigt saa

rigelig, at det ikke let kan

lykkes noget lille Insekt,

der har sat sig paa Bladet,

at slippe løs. Vibefedt-

planten kan man nemmere

faa at se end Soldugplan-

ten, idet den tit findes paa

Enge, rigtignok helst paa

de meget vaade, men dog

ofte dér, hvor man vil faa

Ærinde flere Gange end

helt ude i Mosen.

Mærkeligst af Danmarks

insektædende Planter er vist-

nok Blæreroden, en Plante

med prægtige gyldentgule

Blomster, der danner en

opret Klase, mere end et

Spand høi. Helt ude i det

klare Vand, omringet af

Tørvedannelser og uvei-

somme Mosedrag staar

denne Plante, en af de skønnest blomstrende

vi eier, og en af de mærkeligst byggede.

Alene ved at se den — alle andre Mosernes

Karakterplanter ufortalt — maa man kunne

begræde, at der er Pengehensyn, som for-

langer Moserne forvandlede til afgrødegivende

Terrainer, Der staar Vandspeilet som Kry-

stal og Himmel, og derpaa hviler en ynde-

fuld Blomsterslængel som en gylden Lyse-

krone at se til, dog ikke tung som Guldet

men let som et paa Vandet svævende Dun—
det er et Syn, der ikke glemmes af den, der

een Gang har drukket af Friluften, mens

Vinden har hvisket sine Melodier i Rørsko-

ven — og i hans vSind. Det er nu 40 Aar
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siden, jeg saa den første af disse Blomster-

stængler, men i denne Stund, da jeg skriver

til Dig om den, staar Mindet saa klart, som

refererede det sig til en Begivenhed fra igaar.

Maa det ikke være Bevis nok for, hvilket

mægtigt Indtryk Synet af denne Plante gjorde

paa mig! Jeg har hørt Pædagoger disku-

Hlærerod.

tere vSpørgsmaalet om, hvorvidt Børn har

Sans for Naturens Skønhed eller ikke, og

Regelen er, at der svares, at Flertallet har

ingen eller dog kun har saare ringe Sans

derfor. Men mon ikke mange flere vilde have

endog god Sans derfor, dersom rigtig mange

voxne forstod stilfærdigt — og ikke doce-

rende — at aabne Børnenes Blik ! Naar jeg

som Lille gik ud sammen med min Fader

for at blive klar over de forskellige Plante-

arters Voxesteder, blev der ikke talt mange

Ord, og dog kom Stemningen. Det er nem-

lig aldrig de mange Ord og det idelige For-

søg paa at give direkte Paavirkning, der

giver den dybeste Indsigt, den vægtigste

Høst. Det, det kommer an paa, er at give

Tingene selv Leilighed til at tale deres tause

Sprog.

Navnet Blærerod er betegnende nok; men

der er Hager ved det. For det Første er

det Blomsten, man lægger Mærke til, naar

man ved Høisommertide ser hen over Mosens

Vande, hvor Ænderne og Blishønserie svømmer

om, og det var altsaa rimeligt, at det ogsaa

var Blomsten, der navnefæstede Planten, saa-

ledes som Tilfældet er med mange andre.

Vandrøllike kalder man da ogsaa denne Mo-

sernes gyldne Pryd — men det er et Navn,

der bruges ogsaa om en ganske anden Væxt,

og derved bliver dets Brug mislig. For det

Andet har Planten ikke, som man efter Navnet

skulde tro, Blærer paa Roden, for den har

slet ingen Rod, den svømmer frit i selve

Vandet uden at holde sig fast til Noget. Men

Blærer har den ganske vist. De sidder paa

de Dele, der findes under Vandet, og disse

Blærer er Fangstredskaberne. Et Par Milli-

metre er de i Gennemsnit, og paa den ene

Side har de en Aabning, der er lukket med

en Klap. Udenfor denne sidder der nogle

^ange Haar, og naar smaa Vandinsekter kom-

mer svømmende mod disse, kan de ikke

komme frem, de følger da ofte langs Haa-

rcne og kommer derved ned til Klappen, der

er saaledes indrettet, at den lukker sig op,

selv om det Tryk, Insektet kommer til at

øve imod den, er meget svagt. Ind svøm-

mer da det lille Dyr i Blæren men — i det

samme smækker Klappen sig i og Dyret er

fanget paa lignende Maade som en Mus kan

fanges i en af de Fælder, der er indrettede

saaledes, at de tillader Musene at komme

ind men umuliggør dem Tilbagegangen. Inde

i Blæren svømmer det fangne Dyr omkring

i nogle Dage men derefter synker det ud-

mattet sammen, og derpaa opsuges det af

Planten, og den har dermed ligesom Soldug

og Vibefedt skaffet sig et Maaltid Kød.

At Dyr kan være Planteædere, det ved

Alle, men at Planter kan være Kødædere,

det er en mindre vel kendt Sandhed. Nu har

Du hørt om den. I fremmede Verdensdele findes

der Planter, der paa andre Maader end de her
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beskrevne fanger Dyr; men tro ikke paa Røver-

historierne om dem, der klapper Bladene sam-

men om Jægeren og æder ham op med Hud

Bladene er udstyrede med en stor Udpos-

ning, der ligner en Kande med et Laag paa.

Paa Kandens indvendige Rand afsondres

Kandebærcrc (foroven). Soldug (forneden til hoire).

Fluefangeren (forneden til venstre), der klapper den yderste Del af Bladet sammen om det Insekt,

der sætter sig mellem de to Klapper, Bladet derude er delt i.

Blærerod til heire for Fluefangeren.

Og Haar, inden han kan faa sig slidt løs af der en Vædske, som Insekterne sætter Pris

Fælden.

Sandt er det derimod, at „Kandehærerne"'

kan fange ret store Insekter, ja nogle endog

smaa Firben og lignende Krybdyr.
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paa og for dens Skyld myldrer de hen til

Krukkeranden, og de æder og søger efter

mere af den velsmagende Saft, men med Et

er de komne saa langt ned i Krukken, at
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de er komne ind paa Steder, der er ganske

glatte, her mister de Fodfæstet, og idet de

falder ned i Runden af Krukken, er deres

Liv forbi. Hernede findes der nemlig en

Vædske, der svarer til den. Solduggens Haar

afsondrer, altsaa en, der baade fastholder

Dyrene og opsuger de nærende Stoffer, som

Planten saa forbruger. Der er ikke en men

flere Slags Kandebærerc; de først kendte af

dem vakte stor Sensation men ikke fordi

man saa, at deres Kander var Fælder, stil-

lede ud for Dyrene; nei man saa paa deres

Form og spekulerede saa ud, at Kanderne

maatte være \'^andbeholdere, som Fuglene be-

nyttede sig af. Man var dengang endnu ikke

paa det Rene med, at vel byder den ene

Skabning ofte helt godvilligt den anden For-

dele og Nydelse, men i saa Fald forlanger

den en Tjeneste til Gengæld. Kirsebærtræerne

f. Ex. byder deres saftfulde Frugter frem til

Føde for Fuglene, men til Gengæld er det

Meningen, at Fuglene skal kaste Stenene fra

sig saaledes, at de paa den Vis kan blive

spredt vidt omkring og nye Kirsebærtræer

voxe frit op langt borte fra de gamles ge-

nerende Skygge. Og stod Kandebærerne som

Vandbeholdere til Gavn for Fuglene, saa

vilde de ganske afgjort paa en eller anden

Maade faa et Honorar derfor netop af Fug-

lene, men det faar de ikke. Man blev da

ogsaa efterhaanden nødt til at opgive Troen

paa, at Kanderne var Vandbeholdere, thi

Beretningerne om, at Fuglene drak af dem,

maatte vise sig apokryphe, og Vand fandt

man ikke i dem paa saadan Maade, at de

viste sig som Opbevaringssteder; men saa

kom Floristerne med en Tydning, der kunde

gaa for at være god.

En Florist lavede sig et Herbarium og

saa, at i hans tørrede Kandebærer-Exemplarer

laa der døde Insekter. En anden gjorde

samme Iagttagelse med sine Exemplarer, og

saaledes fandt man da efterhaanden, at Kan-

derne saa at sige altid indeholdt Insekter.

Ergo, sagde man. Kanderne er ikke Drikke-

steder for Fuglene, men de er Gemmesteder

for Insekterne, der ved deres Hjælp undgaar

Fuglene. Det var en meget smuk Forklaring,

men den holdt bare ikke Stik. Iagttagelser,

der blev gjort, ikke i de tørre Herbarier og

de skrevne Bøger men i den fri Natur, godt-

gjorde efterhaanden til stor Forbauselse for

Alle, hvorledes den rette Sammenhæng er.

Kender Du det ikke andre Steder fra, saa

kender Du det fra Reklame-Annoncerne, at

Pepsin er et for Maven meget gavnligt Stof,

der hjælper med til at opløse det, der skal for-

døies. Det er ganske mærkeligt, at den

Vædske, de insektædende Planter afsondrer,

indeholder et ikke ringe Kvantum Pepsin og

altsaa ligner en af vore egne Fordøielses-

vædsker. Der er følgelig en Overensstem-

melse imellem vor Maade at fordøie paa og

de insektædende Planters Maade. At Men-

neskets Mavesaft indeholder en Smule Salt-

syre, og at denne ligesom Pepsinen er os

en Nødvendighed, ved Du maaske ogsaa,

og se — ogsaa de insektædende Planters

Fordøielsesvædske indeholder Saltsyre. Vi

staar altsaa i Et og Alt her overfor et

vidunderligt Berøringspunkt mellem Men-

neskelegemets og Plantelegemets Bygning og

Funktion.

Og der er her et andet Berøringspunkt

mellem Plante og Menneske. Du ved, at

en Plante henter Næring to Steder fra,

nemlig oppe fra Luften og nede fra Jor-

den. De insektædende Planter danner i

denne Henseende ingen Undtagelse: De kan

faa Kulstof fra Luften, ligesom andre Planter

kan det, og de kan faa mineralske Forbin-

delser gennem Rødderne, akkurat som de

andre Planter, der voxer rundt om dem i

Mosen. Men det er, som om de ikke vil

nøies med det, der er nødvendigt til Livets

Ophold, — de vil have Noget udover det,

de vil med andre Ord nyde en vis Luxus,

som de fleste Mennesker vil det.

Dér staar Solduggen ude i Mosen, og

falder der en vissen Stængelstump eller noget
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andet, der er uspiseligt, ned paa dens Blade,

bøier Haarene sig sammen over det for at

fastholde og udsuge det, men de mærker

strax, at deres Arbejde er unyttigt; de bøjer

sig derfor tilbage og lader ved Lejlighed

Vinden blæse det, de ingen Gavn har af,

bort. Men en anden Gang er der bedre

Fangst, saa er det et lækkert lille Insekt,

der er gaaet i Fælden, og Solduggen tager

den Nydelse og det Næringsoverskud, der

saaledes har budt sig til; men hændte det,

at der kun faldt lutter ubrugelige Dele paa

Bladene, — den trivedes alligevel og blom-

strede og bar Frugt. Absolut nødvendig er

Insektædningen altsaa ikke ; men det synes,

som om den giver Planten et godt Plus frem-

for de Kammerater, der ikke har faaet In-

sektføde, et Plus, som gør den mere strut-

tende, mere kraftig, et Plus altsaa som det,

der kan ses hos Mennesker, der ikke alene har,

hvad de skal bruge til Livets Ophold, men

endda lidt til.

Skulde Du nu efter at have læst alt dette,

have faaet en Smule Forstaaelse af vore

egne insektædende Planters Levevilkaar, saa

gaa ud og se dem og glæd Dig over dem;

men husk paa, at de ensomme Steder er

skønne og hellige. Papir og Æggeskaller og

alt andet Kulturaffald kan man putte i Lom-

men og lægge fra sig, naar man kommer til

Huse igen, lægge det fra sig der, hvor det

hører hjemme. Ude i Naturen bliver det til

skærende Veraab over en Kultur, der er paa-

klistret, en Naturglæde, der er indbildt, —
en Hensynsløshed og Svinagtighed, der er

ægte.
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HILSEN TIL DANMARK.
Af Abbkd Lemire.

Uniiddelharl forinden de franske Parlamentarikeres Afrejse fra Danmark overgav Medlem af De-

puteretkamret Abuhd Lhmirf. Gads danske Maf;asin nedenstaacnde Hilsen TIL Danmark.

AbbÉ Lhmikh er vel nok for Tiden det mest fremtrædende Medlem af den republikansk-sindede franske

Gejstlighed. Han er Prast i Bretagne, hvor hans Sognebørn forguder ham. Under den store Strid, der

indlededes af Waldeck-Rousseau om Kirkens Adskillelse fra Staten, spillede han en fremtra-dende Rolle,

og hans paa en Gang liberale og kirketro Standpunkt vandt ham mange Tilhængere selv i den højeste

Gejstlighed.

Hans Vafhangighed har fra Tid til anden bragt ham i Modsætning til Pavestolens nuværende

Politik overfor Frankrig.^ men baade kirkeligt og politisk maa hans Position sikkert anses for endnu i

lang Tid al være urokkelig.

Skønt selv boende ved Nordsøens Bred,

rørtes jeg dybt, da jeg for første Gang

saa Danmark.

Dette jævne, flade Land ombølget af Havet,

der beskytter og vogter; dette umaadelige

Hav, som ikke kender til Grændser! I det

fjærne ser vi den danske Bøg hæve sig op

over Sletterne og op over Vandene; den er

mørk som vore gamle Ælme. Vi skimter

Møllerne, der strækker deres Kæmpearme
mod Himlen! — Land og V'and i fredeligt

Naboskab, ja saaledes kender vi det ogsaa

derhjemme fra.

Havet, det umaadelige Hav, gør vort Sind

melankolsk — men lad os rette Blikket

indefter, mod Land; atter viser det hjemlige

sig for os: Bøndergaardene, der ligger frit

og stolt rundt omkring blandt Marker og

Enge, med hvidkalkede Mure, straatækte

Tage og spidse Gavle; det gælder om at

kunne byde Vinden Trods: Vestenvinden,

der bringer Regn, og den kolde Vind fra

Øst. Ikke langt fra Gaardene ligger den

lille So, hvor Svanerne spejler sig i det

blanke Vand og hvor Aakanderne sover.

Boligen er som hos os: i Midten Huset

med to Skorstene, den ene ovenover Fami-

liens Køkken, den anden ovenover Stor-

stuen, hvor der vises Gæstfrihed mod Ven-

nerne. Det ligger der i Solen, med Stalden,

der rummer Dyrebestanden , tilhøjre , og

Laden, hvor Høstens gyldne Skat opbevares,

tilvenstre. Foran ligger den lille Have, hvis

Blomster er en Fryd for Øjet, og af hvis

Urter der tilberedes saa mangen en liflig

Drik. For at beskytte og skærme denne

Familiens Rede, dette Arbejdets Sæde, dette

Fredens og Fromhedens Tilflugtssted, denne

Frihedens lille Fæstning, staar Lindetræerne

Side ved Side, knejsende med deres stolte

Kroner, og spredende deres bedøvende Duft

over Vejen. Hylden udstrækker sine Tusin-

der af hvidblomstrende Grene, og længere

borte, ved Kæret, sænker Pilene deres oliven-

blege Blade mod Jorden.

Røde Køer sover ved Træets Fod lige-

som lidt trætte af nu i Aarhundreder at

have udøst deres Skatte for Mennesket.

Slanke Heste trækker Plov og Vogn.

Saaledes er ogsaa Træerne og Dyrene

hjemme paa min Egn!

Lad mig i Frankrigs Navn hilse Dig, de

Danskes Land, hvem vi ved vort Flandern

staar saa nær, paa samme Maade som Na-

varra nærmer os til det ridderlige Spanien

og Azurkysten til det solbeskinnede Italien,

og som vi tidligere stod det drømmende
Tyskland nær

!

I Tanken besøgte jeg disse Gaarde, jeg

saa de forskellige Produkter, Smør, Æg og

Flæsk, blive sendt til England, og Landet

beriges derved.

Og det er blevet mig fortalt, at Andels-

bevægelsen — saaledes kalder man jo nu

Sammenslutningen paa det økonomiske Om-
raade — gør Eder stærke; blot det ogsaa

var saaledes hos vore Bønder!

En Gang imellem fører Lokomotivet os

tæt forbi et Arbejderhus: Landarbejderens,

Haandværkerens, Husmandens, der har Fod

under eget Bord! Jeg har lagt vel Mærke
til disse gode, gamle Huse med de lang-

strakte Tage, der næsten rører Jorden lige-

som for bedre at kunne give Ly og Be-

skyttelse, og ligesom for bedre at kunne

trodse den evigt pidskende Blæst. Gennem
Ruderne smiler Blomsterne os venligt i Møde;

en Brændestabel eller en Høstak knejser foran
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Gavlen ; det er næsten Tegn paa Velstand

;

og det er blevet mig sagt, at dette Tegn

narrer ikke. En ny Lov, Loven om Familie-

eje, vilde man sige i Frankrig, Husmands-

loven, siger man i Danmark, har stillet den

fornødne Sum Penge til Disposition for Land-

arbejderen, saaledes at denne vil kunne er-

hverve sig Hus og Jord og derved skabe

sig et Hjem og faa det daglige Udkomme.
Han kan altsaa købe denne Jordlod for en

Pris af 6—8 Tusinde Francs, og, da den

kan være indtil 3 Hektarer stor, vil den

saaledes være tilstrækkelig til at sikre baade

Mand, Kone og Børn Livets Ophold. Hvis

de saa tilmed vil arbejde for deres rigere

Nabo, der trænger til Hjælp, vil de yder-

ligere kunne sidde godt i det: de vil da

kunne leve et roligt og frit Liv!

Byarbejderen tænker paa det samme. Det

beskæftiger hans Sind, han drømmer derom,

og saa længe denne Drøm ikke kan blive

til Virkelighed, nøjes han med den lille,

ringe Begyndelse dertil: en af de smaa
Kolonihaver, som jeg saa dem i Kjøbenhavns

Omegn, hvor Darinebrog til Ære for os

vajede fra Lysthuset mellem Roser og Kaal.

Jeg har hørt fortælle, at en god Under-

visning, som vækker Sansen for Kunst, udvider

de historiske Kundskaber og bringer Oplys-

ning om de moderne Opfindelser, har gjort

Videnskaben tilgængelig for Ungdommen,
har opstillet højere Idealer for den og har

lært den Pligtfølelse.

Der er en Ting, jeg ogsaa lægger Mærke til,

det er, at til Trods for Fremskridt, bevares tro-

fast Mindet om svundne hæderfulde Tider, I

lever i Fred med Eders Fortid, I fornægter

ikke Eders Historie. Det er ikke ethvert

Folk givet at kunne indskrive saa ærefulde

Sider som dem, I har indskrevet i Evropas

Historie.

Ved Indsejlingen til Eders Bælter sprudlede

Historien og Legenden frem under mine Fød-
der og sammenknyttede Landets hæderfulde
Minder: Absalon og Ansgar, Knud og Svend,
Tycho Brahe og Steno, det røde Flag med
det hvide Kors, der vajede i mangt et sejr-

rigt Slag, Frihedens Standart endnu den Dag
i Dag, og stadigt lige glorværdigt, de stolte

Løver i Eders Skjold: alt stod ligesom en
Luftspejling for vore Øjne og fortryllede vor
Indbildningskraft.

Men det, der særligt bemægtiger sig min
Tanke, det er Legenden om Holger Danske,
vor Rolands Kammerat og en af Karl den
Stores Jævninge.

Han sover under Stenen. Han kommer
først frem, naar Farens Time stunder til, for

sammen med Børn og Oldinge at standse
den fremrykkende F'jende.

Han har Ret.

Holger Danske, der kommer frem af Gra-
ven, det er Kraften i Rettens Tjeneste. Hol-

ger Danske er ikke død, han lever. Det er

Folket, der vel til Tider kan sove, men
som vaagner, naar det er nødvendigt.

Thi for ham betyder Fred, Respekt for

Nationaliteten, Respekt for det Menneske, som,
han være sig stærk eller svag, har Retten

paa sin Side, Respekt for det Folk, der

har et Navn, en Historie, en Bestemmelse.
Og det Folk vil med sine Minder og sit

Fremtidshaab vide at standse Rettens Snig-
morder, den frie Nations Drabsmand.

For Danmark, for den frie danske Jord,

for det ædelmodige Folk, som bor der og
som stod opstillet paa vor Vej, for dette

Folk, som vogter sit Land, for alle tidligere

og nuværende Storheder, som pryder det,

for alt og for alle udtrykker vi Franskmænd
som vort Ønske: Fred, ikke i Fornedrelse,

i Afsondrethed og i Elendighed, men Fred i

Rigdom i Frihed og i Ære!
Danmark leve!

/iÆ
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ERINDRINGER FRA 45 AARS ARBEJDE
I HEDESAGENS TJENESTE

Af Skovrider Niels F'ritz.

II.

PAA den Tid holdtes aarligt Stcolemøde i

Holsted, hvor forskellige optraadte som Ta-

lere, navnlig Omegnens Præster og Lærerne

ved den fra Rødding til Askov da nylig flyttede

Høiskole. Hovedemnet, der forhandledes, var

nemlig Skolesagen. Der gjorde jeg første

Gang Bckendskab med flere Mænd, som ikke

alene fik stor Betydning for den Egn , men

som senere har gjort sig bemærkede paa

forskellig Maadc.

Der talte blandt andre før omtalte Pastor

H. Chr. Sveistrup, Høiskolelærerne , Prof.

Schrøder og cand. theol. H. Nutzhorn og

den bekendte Bonde, Niels Jokum Termansen.

Der faldt mange gode Ord, og Tilhørerne

var glade ved at høre dem; men jeg nægter

ikke, at den saakaldte „sorte Skole" efter

min Mening fik vel meget læst og paaskrevet.

Ikke at tale om, at det jo var en let Sag

at overbevise de Tilhørere, der taltes til efter

de Forudsætninger, hvormed de mødte, saa

var det, forekommer det mig, lidt uforsigtigt

af de gode Mænd at bruge Udtryk som

f. Ex. , at den sorte Skole fordummede og

skabte Idioter og tomme Hjærner — alden-

stund de fleste af D'Hrr. selv havde gen-

nemgaael den. En lidt selvstændigt tænkende

blandt Tilhørerne kunde jo nok have tænkt,

om ikke sagt: „De glemmer Dem selv!"

Naa! det var nu dengang, senere er Dommen
over den sorte Skole vel blevet mildere, da

en stor Procent af Akademikerne for Tiden

jo rekruteres fra Landbostanden.

Da Pastor Sveistrup faa Aar efter min

Ankomst til Egnen blev Sognepræst for

Veien og Læborg Sogne, kom jeg oftere

sammen med ham. Han var en begavet

Taler, dygtig og i hoi Grad afholdt Præst,

der samlede en meget stor Menighed, baade

i og udenfor Sognet. Tillige var han en

praktisk Mand og dertil i Besiddelse af en

lun Humor og en særegen Evne til at an-

vende en lille, altid godmodig Sarkasme paa

rette Sted.

En Søndag kom saaledes en Mand fra

Sognet og bad ham om at maatte laane

hans lille Hest „Jesper". „Ja" , svarede

Sveistrup med et godmodigt Smil, „Jesper

gaar aldrig i Kirke, og De gaar heller ikke

i Kirke, saa er det jo rimeligt, at de to gør

en lille Søndagsudflugt sammen".

Engang under den fransk-tyske Krig kom

jeg til Skodborghus Kro sammen med Pastor

Sveistrup. I Kroen sad en fransk Officer,

der var flygtet fra Fangenskabet og nu var

naaet over den danske Grænse. En ung

Mand (Slægtning af Sveistrup) sad og talte

med Officeren. Saa udtalte Sveistrup sin

Forundring over, at den unge Mand kunde

tale Fransk. Jo ! svarede denne frimodigt,

„det kan jeg rigtignok". I det samme

spørger Officeren om, naar Posten kommer.

„Elle vient Klokken Sex", svarer den anden.

„Ja I", udbrød Sveistrup — med Munden

trukket lidt op til den ene Side: „saameget

kunde jeg nu ogsaa have sagt".

Blandt Talerne ved Skolemøderne nævnede

jeg .V. /. Termansen, denne ædle Skikkelse, der

forenede en levende Fædrelandskærlighed med

dyb religiøs Alvor. Han var en mærkelig Mand,

selfmade, som han var baade med Hensyn til

Kundskaber og Tankeudvikling, var han dog

ingenlunde en „halvstuderet Røver". Han havde

fra Barn af elsket Læsning af gode Bøger, havde

selv lært sig fremmede Sprog saa grundigt,

at han kunde læse udenlandske Forfattere i

716



Erindringer fra A5 Aars Arbejde i Hedesagens Tjeneste

Originalsproget. Jeg har hørt ham engang

udvikle sit Syn paa „Savonarolas" ulykkelige

Digter, Ungareren Lcnau, som han havde

læst paa Tysk, og hans Opfattelse vidnede

baade om Forstaa-

else og dyb Med-

følelse med Lenau's

tragiske Skæbne.

Hans Religiøsitet,

godeHjærteog faste

Overbevisning om,

hvad der var Ret,

forhindrede, at han

nogensinde som Po-

litiker blev „Parti-

mand". Selv Ven-

stremand kunde han

godt stemme med

Høire i Rigsdagen,

naar han mente, det

var rigtigt. „Nikke-

dukke" kunde han

ikke blive, og der-

for stod han fast

imod Visnepolitiken

i sin Tid, skønt han

ikke yndede det da-

værende Ministeri-

um, og han faldt,

som han selv havde

forudsagt, paa For-

svarssagen og navn-

lig Københavns Be-

fæstning, der i hans

Øine stod som en

Nødvendighed.

Blandt Mænd,

nu lever, har ogsaa Krav paa at nævnes som

en af de første, der plantede der paa Egnen,

Som Forstmand og med mangeaarig spe-

ciel Interesse for Insekternes Udviklingshistorie

Kammerherre de Thygeson. Billede fra 70'erne (ikke tidligere gengivet).

der paa den Tid indlagde sig Fortjeneste af

Plantesagens Opkomst der paa Egnen, bør

nævnes Landsthingsmand Anders Simonsen

til Ravnholt, Proprietairerne Fr. Momsen

til Skovlyst og Lautrup til Estrup og Brand-

direktør Mynster, dengang i Holsted. De ere

nu alle døde. En Svigersøn af Chr. Sørensen,

Sognefoged P. Nielsen i Hovborg, der end-

var det naturligt , at jeg navnlig lagde mig

efter Forst-Entomologien , og Tilsynet med

Plantagerne i Jylland gav mig forønsket

Lejlighed til at foretage Undersøgelser i den

Retnmg. Senere fik jeg overdraget det en-

tomologiske Tilsyn med Klitplantagerne og

de statsunderstøttede Hedeplantager.

Med afdøde Fabrikejer Chr. Drewsen til
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Strandmøllen kom jeg i nær Forbindelse,

idet han i 1874, efterat have læst en Ar-

tikel, jeg skrev i Tidsskrift for Landøkonomi

om nogle Skovinsekter, anmodede mig om

at tage til V. Palsgaard Plantage for at

undersøge og beskrive et stærkt Angreb af

en Bladhvesp (Lyda arvensis), da han saa

vilde betale hele Udgiften derved.

Paa denne Reise til Palsgaard Plantage

opiioldt jeg mig hos daværende Statsskov-

rider Rosen, der var bekendt for sin Origi-

nalitet. Han var praktisk uddannet Forst-

mand og bestyrede Distriktet med Dygtig-

hed. Den af ham opfundne Saamaskine har

ikke faaet saa ringe Anvendelse ved Saa-

ning af Bjergfyrfrø i halvlukkede Sande.

Hans saakaldte „dybe Huller" til Gran i

Lynghede stod derimod ikke deres Prøve.

Forstkandidater havde han et skævt Øje

til og kaldte dem gerne „de lærde Herrer"

eller „Professorerne". Hans Originalitet var

ganske vist af og til lidt beregnet, men han

kunde ofte komme morsomt med sine Yt-

tringer, som rigtignok helst skulde høres af

hans egen Mund med den ham egne Jar-

gon : En ung Forstkandidat kom engang

ridende til ham for at se Plantagen. Da

Rosen kom ud i Døren, raabte han: „Stig

af unge Mand, her er Ly for dig og Vand

for din Kamel!" Engang havde jeg glemt

en Pakke i Nørre Snede (hans Postkontor).

Det var et gruligt Regnvejr. Saa raabte

Rosen til sin Karl: „Søren! Vil Du gaa hen

til N. Snede i dette ganske forskrækkelige,

gyselige Vejr, skal Du faa en Cigar". —
„Jo", svarede Søren, „det vil jeg nok". —
„Det var rart. Du vil", raabte Rosen, „for

Du var min Sæl kommet til at gaa alligevel".

En Mand , der har havt stor Betydning

for Plantesagen i det nordvestlige Jylland,

var Statsskovrider Jensen Tusch ved Feld-

borg Skovdistrikt. Desværre lykkedes det

mig ikke at gøre hans personlige Bekendtskab.

I 1874 anmodede Klitinspektør, Kammer-

herre de Thj'^geson mig om at tilse Klitplan-

tagerne navnligt i forstlig Henseende, hvilket

Hverv jeg da havde i flere Aar, indtil en fast

Assistent blev ansat. Jeg kom derved i nærmere

Forhold til ham, og lærte ham at kende som

den rastløse, energiske Mand, han var, indtil en

meget høj Alder svækkede hans Aandskræfter.

Hans Valgsprog var: „Hvor der er Villie,

er der en Vej", og han førte dette Ord ud

i Livet, idet han ikke gav efter, naar det

var muligt at gennemføre en Sag, men han

forlangte ogsaa, at hans Undergivne skulde

leve derefter, og førte Valgsproget i Munden

overfor dem. Han var, endog i en høj Alder,

meget haardfør overfor Vejrlig og Tempera-

tur, og ofte sejlede han i Kulde og Blæst over

Limfjorden i aaben Baad med Frakken flag-

rende om sig og uden Halstørklæde.

Engang i stærk Regn og Blæst mødte en

Vognmand ved et Hotel i Varde med en

Kaleschevogn. Da Thygeson kom ud, spurgte

han om, hvem den Vogn var til. „Til Kam-

merherren," sagde Kusken. „Vil De straks

hente en anden, har He set mig køre i Klit-

terne i lukket Vogn". Naa! der var vel nok

lidt Gammelmandsstolthed heri, men han taalte

da slige Ture.

Thygeson blev, som bekendt, c. 99 Aar

gammel. I de senere Aar var han meget

svækket og hans Hukommelse selvfølgelig

kun ringe, navnlig naar det galdt senere

Aars Begivenheder.

Men han regnede med store Tal, naar

han talte om, hvad der hørte en nyere Tid

til. „Ja! hvad der ligger Nutiden nær, kan

jeg, som sagt, ikke huske", sagde han en-

gang til En, der mindede om en Begiven-

hed, der laa 50 Aar tilbage.

Stiv kunde han være, og han holdt paa

sit Adelskab og sin Værdighed. Modtog han

Breve, der ikke behagede ham, fra en over-

ordnet Autoritet, kunde han udbryde: „Og

det byder man mig."

Ved Kammerherre Riegels' energiske Bestræ-

belser for Tilplantning af de jyske Klitarealer

blev dette Arbeide allerede paabegyndt 1853
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I

under hans Ledelse, men, da det var noget helt

Nyt, traadte det dog næppe ud over Forsøgssta-

diet inden hans Død. Kammerherre Thygeson

overtog da Administrationen af Klitvæsenet,

og da Forholdene tilmed var blevet ordnede

ved Lov , lykkedes det

ham ved en dygtig Le-

delse at faa det Hele

bragt ind under fastere

Former, ligesom der blev

indtaget og tilplantet store

Arealer i hans Tid.

I 1907 reistes ham et

Mindesmærke paa den

høieste Klitbakke i Ribe

Amt 200 Fod over Ha-

vet, samt et lignende i

Skagens Plantage.

Ganske naturligt lig-

ger den sønderjydske Sag

Befolkningen i den Egn,

hvori jeg boede, saa nær

Grænsen , endmere paa

Sinde end i det øvrige

Danmark. Beliggenheden

og det hyppige Samkvem

med Folk søndenfor Græn-

sen gør sit dertil; og

navnlig træffes mange af

de bekendte danske Søn-

derjyder ved Møder der

i Egnen, navnlig paa

Askov Højskole. Gustav

Johansen, Hansen Nørre-

møUe, Paulsen Bovlund,

Skrumsager og flere kom

jeg ikke sjælden sammen med der; men

paa en Rejse i Sønderjylland i Anled-

ning af Oprettelsen af et Plantningsselskab,

hvortil man havde anmodet mig om Vei-

ledning, mærkede jeg tilfulde, hvilket Tryk,

der øves dernede.

Efter at Arealet var beseet og Forhand-

lingerne var endte, samledes Selskabet, hvor-

iblandt var Folk som Møller Fausbøl, Laust

Arnum, Poulsen Bovlund, Rostgaard Ew^ald,

paa Gæstgivergaarden til et Fællesmaaltid.

Jeg var forud advaret om at være forsigtig

med Udtalelser og, medens vi spiste, saa

jeg af og til en Pikkelhue vise sig ved Glas-

'i^

Oberstløjtnant Dalgas. Billede fra 70'qrne (ikke tidligere gengivet).

dørene ude i Forstuen. En trykkende Fø-

lelse at sidde i et livligt Lag mellem danske

Mænd og mærke sig stadig bevogtet! —
Ved at omtale Askov Højskole føres Tan-

ken uvilkaarligt hen paa den Mand, der

gav Skolen sit Præg — og som for Højskole-

sagen var, hvad Dalgas var for Hedesagen,

nemlig afdøde Professor Ludvig Schrøder.

Ved hans Datters Bryllup for mange Aar
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siden med en Slægtning af Dalgas, var denne

tilstede, og her stiftedes Bekendtskabet mel-

lem disse to Mænd, der kom hinanden efter-

haanden nærmere og nærmere. Schrøder

virkede meget for Plantesagen med Haand

og Mund, og kom senere ind i Hedesel-

skabets Repræsentantskab og blev efter Dal-

gas' Død Bestyrelsesmedlem.

En Dag sad Dalgas og Schrøder sammen

med Læge Aug. Petersen (dengang i Andst,

vest for Kolding) paa en Bænk i Højskolens

Have. Læge Petersen har en meget stor

Fortjeneste af Plantesagens stærke Fremgang

i Andst Herred , men hans Nærværelse her

den Dag skulde faa endnu større Betydning.

Dalgas meddelte, at der var et stort Areal,

2 Mil nord for Holsted, Baldersbæk, meget

billigt tilkøbs, og at det egnede sig fortrin-

ligt til Plantage. Resultatet af de 3 Mænds

Samtale blev da, at Læge Petersen henvendte

sig til sin Broder, Grosserer Holger Petersen,

om at købe Arealet. Han købte det, og

dette gav Stødet til de mange saakaldte

Grossererplantager, der siden opstod, navnlig

i Ribe Amt, og som ejes af større Handels-

mænd og andre Rigmænd. Disse Plantager

udgør tilsammen meget betydelige Arealer.

Bænken kaldes endnu paa Askov „den

historiske Bænk".

Naar jeg tænker tilbage paa de 45 Aar,

hvori jeg var beskæftiget med Hedesagen,

er det dog ganske naturligt, at Oberstlieute-

nant Dalgas navnlig træder i Forgrunden,

som den jeg stadig stod i Forhold til lige

til hans Død.

En Militærlæge har fortalt mig, at han i

1864 skulde sættes over Aissund i en Fi-

skerbaad sammen med et Par Officerer, der-

iblandt Oberstlieutenant Dalgas. Det var en

hel Storm, og uagtet gentagne Paamindelser

vjlde Fiskeren ikke løsne Skøderne. Saa

lød Dalgas' Kommando gennem Stormen,

og inden Nogen vidste, hvorledes det gik

til, sad han ved Roret med Rorpinden i den

ene Haand og det løse Skøde i den anden,

og Baaden kom godt over.

Det forekommer mig, at denne Fortælling

illustrerer hele Dalgas' Liv, Den viser hans

Evne til at kommandere, hvor det behøvedes,

hans Snarraadighed i vanskelige Øjeblikke

og hans Evne til at styre og bringe en Sag

over Vanskeligheder, uden at være Fagmand.

Der er skrevet meget, og vil blive skrevet

mere om denne Mands store Fortjeneste af

Fædrelandet og hans energiske, geniale Ledelse

af Hedeselskabet og dettes Arbeider. Vi, som

i lang Tid arbeidede under hans Overledelse,

og ofte reiste med ham, lærte ham snart at

kende ud og ind som Menneske, da der ikke

behovedes lang Tid dertil. Hans hele Væsen

og Karakter var saa udpræget, og han stak

Intet under Stolen. Hvad han mente eller

tænkte, skulde nok buse ud af ham ved

given Lejlighed, og det var i høj Grad det

menneskelige ved ham, der vandt ham Indpas

hos Høje og Lave, paa hvilke han ingen For-

skel gjorde. Snobberi var udelukket fra hans

Person. Dalgas fordrede meget af sine Under-

ordnede, men bød sig selv ikke mindre. Han

var hjemme i den mindste Detail i Forretnin-

gerne, ja I gav sig næsten vel meget af med

Detaillen til Skade for det private Initiativ. Dette

laa imidlertid først og fremmest i hans glødende

Interesse for Sagen, men ogsaa i en vis Frygt

for, at det ikke blev udført, som det skulde,

naar ikke han selv havde udført eller ledet det.

Derfor reiste han ideligt fra Kongeaaen til Ska-

gens hvide Banke, og fik dog Tid til et stort

Kontorarbeide, Udarbeidelse af Foredrag, Læs-

ning af en Mængde forskellige Bøger og Ar-

tikler i Tidsskrifter og til selv at skrive i

Hedeselskabets Tidsskrift, hvis Hefter han i

sin Tid næsten ene udfyldte.

\'i lærte af ham at arbeide, og han væn-

nede os til ikke at betragte: „snarest muligt"

som identisk med „om 14 Dage" eller mere,

som mange offentlige Kontorer gør.

At reise med Dalgas i hans Velmagtsdage

var ikke nogen Børneleg, og naar man fik
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Brev om en forestaaende Keise, kunde det

af og til gyse lidt i En. „Den og den

Dag kommer jeg til N. N. Plantage. De

bedes møde mig der. Næste Morgen Kl. 5

kører vi der eller der hen. Næste Morgen

Kl. 4 eller 5 derhen osv." Saaledes kunde

det gaa i en halv Snes Dage, og saa var

det jo kun Plantning og hvad dertil hører,

det galdt hele Dagen, men naar man var

færdig med Reisen, følte man sig dog allige-

vel forfrisket. Man havde altid lært Noget,

faaet nyt Syn paa Meget, og saa var han

tillige, naar Aftenen kom og Arbeidet var

færdigt, livlig og kunde være meget gemyt-

lig. En lille l'hombre holdt han nok af,

men det var rigtignok ikke af disse alvor-

lige, hvor Spillene skal følge Slag i Slag.

Mellem Spillene havde han altid Noget at

tale om eller at docere, og ofte blev der

langt mellem dem.

Hans Aand arbeidede stadigt. Naar man

kørte med ham, og der blev en længere

Pause i Samtalen, kunde han pludseligt ud-

bryde heit hen for sig: Næ-æ! som om han

var inde i en eller anden Discurs. Ja!

selv i Drømme hvilede hans Aand ikke.

Jeg har ofte, naar vi laa i Værelse sammen,

hørt ham raabe i Søvne: „100,000 Huller"

eller Sligt.

Allerede tidligt om Morgenen kunde han

spørge: „Skovrider! sover De?" og naar

man saa svarede Nei ! begyndte han „Næ!

seer De, vi maa hellere osv." og saa blev

der ikke mere Søvn dengang, da vi jo skulde

tidligt op og videre.

Dalgas havde en mærkelig Evne til at

kunne benytte enhver given Leilighed til at

sove, om end nok saa kort Tid, Napoleon I,

hans Ideal, skal jo, efter hvad man siger,

have havt den samme Evne. Naar vi kørte

fra en Plantage til en anden, udbrød han

af og til: „Saa, nu er der ikke Noget at

see, nu er der Tid til at faa sig en lille

Lur," saa lagde han Armene overkors,

bøjede Hovedet lidt fremad, og et Øjeblik

efter forkyndte en lydelig Snorken, at han

sov. Saa maatte man forøvrigt have et Øie

med ham, thi Hovedet slingrede hid og did,

især paa daarlige Veie, saa at man hvert

Øieblik kunde vente, at Hatten faldt af. Saa-

snart vi saa kom til Maalet, vaagnede han

op, var tydeligt forfrisket og strax parat til

at tage fat paa Forretningen.

Som et Bevis paa, hvor stadigt Dalgas'

Tanke var optaget af Hedesagen, fortalte en

Bekendt af mig om et Møde med ham i en

Jernbanekupé. Da han steg ind, laa Dalgas

og sov paa den ene Bænk. Han vaagnede

og reiste sig op, kendte strax den anden,

der var Medlem af en Plantagebestyrelse.

Strax efterat han havde hilst paa ham, ud-

brød Dalgas: „Næ! havde jeg ikke holdt

paa osv.". Ved lidt Eftertanke gik det op

for den anden , at Dalgas hentydede til en

Generalforsamling i Plantagen. Det var tre

Uger siden , den var afholdt , og min Be-

kendt havde ikke tænkt paa den siden.

Intet Sted følte Dalgas sig saa tilpas som

paa Heden. Han kom til mig lige fra Kø-

benhavn , da han havde nedlagt sit Mandat

i Folkethinget. Da vi kom ud i Hedeegnen,

mærkede vi en stærk Hederøg. ,_,Ah!" udbrød

han, „nu kan jeg mærke, hvor jeg er", og

saa indaandede han Røgen med Velbehag.

Han holdt meget af at samle Champignons,

og naar vi saa saadanne, maatte der gøres

Holdt for at faa dem. Det første det bedste

Sted, blev de saa brasede op paa en Pande.

En Husmandskone , hos hvem denne Til-

beredning blev foretaget, udbrød: „Nei! kjære

Børn da! Ih! nu haar A sku' da! er I æt

kloger end aa æd Skurhatte!"

Dalgas var i høi Grad praktisk. Hvad

der skyldtes naturligt Anlæg eller den mili-

tære Opdragelse som Ingeniør, og Feltlivet i

to Krige, er ikke godt at adskille, men det

viste sig ved mange Leiligheder baade i det

store Overblik og den Snarraadighed, hvor-

med han kunde gribe ind, naar det behø-

vedes og i Smaating, saa at han ikke let
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kom i Forlegenhed. Ja, en Morgen paa en

lang Reise kom jeg ind i hans Værelse paa

Hotellet, og da sad han og stoppede sin

Strømpe efter alle Kunstens Regler og raa-

dede mig til altid at have Stoppenaal og

Garn med paa saadanne Reiser. I en Plan-

tage skulde foretages et større Jordarbeide,

og VI savnede et Haandniveau. Da vi spiste

Frokost, togjegenSlurkafen klar, flad Brænde-

vinslærke. Kære ! udbrød han, der har De jo

det deiligste Haandniveau af Verden! —Ja!
det maatte jeg jo indrømme. Naa! det laa nær

nok, men jeg havde da ikke tænkt over det.

Dette var i Tirslund Plantage ved Hol-

sted, hvor der skulde anlægges en Festplads.

I et Kratareal fandtes en ægformig Lavning,

fri for Krat, og her blev Festpladsens Be-

liggenhed bestemt. Dalgas ordnede det saa

saaledes , at den ene Side skulde omdannes

til Bænke af Jord , amphiteatralsk og i

Hesteskoform. I den anden Ende af Pladsen

skulde opkastes en Hoj , hvorpaa en Del

store Sten skulde ridses med Navnene paa

de større Plantager i Ribe Amt. Han tog

sin Lommebog frem , og i en ganske kort

Tid udførte han Tegning og Overslag og

sagde saa til Plantoren: „Det kan gøres for

saa og saa meget, vil De overtage Arbeidet?"

Plantøren, der ikke havde Anelse om det

Arbeides Værdi, stolede paa Dalgas og over-

tog det, og fik en god, men rimelig Entrepre-

nørfortjeneste derved.

Mærkeligt nok skulde dette Projekt — der

nok var det sidste, Dalgas udførte — ham

selv uafvidende — blive et Mindesmærke

for ham. Inden det helt var færdigt, døde

han, og man tog saa den Bestemmelse, at

der paa Højen kun skulde reises nogle en-

kelte Stene , men den forreste og største

skulde forsynes med en Portraitmedaillon af

Dalgas. Saaledes blev det, og Billedhugger

Axel Hansen udtørte Medaillonen.

Dalgas' praktiske Sands viste sig dog

navnlig i Ordningen af Administrationen og

Ledelsen af Hedeselskabet.

Praktisk kan det vel ogsaa kaldes, at

han var Opportunist , hvorfor jeg har hans

eget Ord — . Han foretog og lod foretage

en Mængde Forsøg, og naar han mente at

være kommet til et Resultat, blev det ført

ud i Livet, men saa havde han det Mod,

kan man vel nok kalde det — at desavouere

sig selv ved ganske koldblodigt at erklære,

at det var uheldigt; saa skulde det være

anderledes, hvis det virkelig viste sig, at

Bedømmelsen af Resultatet var forhastet.

Videnskabelig anlagt var Dalgas ikke. At

veie og nøie prøve de indvundne Resultater

og idetmindste kun anvende dem enkelte

Steder havde han ikke Tid til, de blev ofte

vel tidligt fastslaaede som Kendsgerninger

og beordrede indførte over hele Linien.

Ganske let var det ikke for dem, der

skulde forhandle med Plantageeierne om disse

forandrede Arbeidsmaader, men at de gik

ind derpaa og det som oftest med en god

Villie, er et godt Bevis for den TiUid, Be-

folkningen havde til Dalgas.

Man har kaldet Dalgas hensynsløs. Ja!

overfor en Sag , han vilde sætte igjennem,

satte han denne over Personen — ogsaa over

sig selv — men privat overfor Andre kunde

han være meget hensynsfuld. Jeg mindes

bl. A. engang da jeg paa en Reise kom

sammen med ham til Hesselvig Plantage. Det

var meget koldt og et øsende Regnveir. Der

var kun en Seng tilovers, og Dalgas be-

ordrede da nogle Knipper Halm ind til et

Leie paa Gulvet. Da vi skulde tilsengs,

belavede jeg mig til at ligge i Halmen, men

han holdt bestemt paa, at jeg skulde be-

nytte Sengen. „Jeg er vant til at sove paa

Feltfod", sagde han.

Det sydlandske Blod, der flød i Dalgas'

Aarer, gjorde sig forøvrigt ikke sjældent

^•ældende, saa at han f. E.x. var en haard

Modstander og ofte manglede Taalmodighed,

naar Noget ikke gik ham hurtigt nok eller

efter hans Hoved. Trudsel med Indstilling

om Afsked laa temmelig løs paa hans Tunge,
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men som oftest glemte han den igen. I én

Retning havde han imidlertid en Engels Taal-

modighed, nemlig naar det galdt ved For-

handlinger at faa en Mængde Hoveder under

én Hat.

Kun den, der har prøvet, hvad det vil

sige, at staa overfor en Snes seige Jyder og

arbeide paa at faa dem enige i et Fore-

tagende, veed, hvilken Udholdenhed dertil

fordres. At faa Folk til at gaa sammen i

et Selskab for at tilplante deres Hede, er

ikke saa svært, men kommer man saa til

Spørgsmaalet om , hvormeget Jorden skal

sættes til, saa kniber det.

Ejerne kan indrømme, at deres Hede eller

Krat ikke duer til Andet end Tilplantning,

forhandles der saa om Salgsprisen, ja! saa

„græsser" Heden da saa udmærket og af

Krattet kan der hugges et Antal Tøirepæle,

der overgaaer al Forstand. Det er jo mu-

ligt , at dette undertiden er Tilfældet , men

Ejerne har bare aldrig gjort Brug deraf.

Det er blot for at skrue Prisen op.

Saadanne Forhandlinger kunde Dalgas paa-

begynde om Morgenen en varm Sommerdag

i en lavloftet kvalm Stue, og hen paa Efter-

middagen kunde man see ham siddende i

Skjorteærmer og skrive Love for Selskabet.

Ovenfor omtalte jeg, at Dalgas havde

Lyst til selv at udføre Aibeiderne eller idet-

mindste at rette paa Andres. Han havde et

rødt og blaat Blyant i sin højre Vestelomme.

Det var vor Skræk. Saasnart man fore-

lagde ham et Plankort til Gennemsyn, kom

Blyantet frem, og saa tegnede han gærne

ikke alene det endelige Resultat paa Kortet,

men ogsaa forbigaaende Ideer, som han

kunde faa under Forhandlingerne med os,

og de var ikke faa. „Jeg har ikke det Mindste

imod, at Veien gaaer der" — og saa en

Streg — „eller maaske der" — og saa en

Streg. Uagtet Blyantet kunde slettes ud

igen, saa var der dog altid Mærker af det.

Engang forelagde en Skovrider ham et

Kort over et Haveanlæg ved en Plantør-

bolig. Kortet var i
'/j^^o Maalestok, og der-

for var de mange smukt snoede Gange

brede, og det havde kostet meget Arbeide

at tegne dem. Da samme Skovrider tegnede

smukt Kort, kan man ikke fortænke ham

i, at han kælede for det. Dalgas bredte

Kortet ud , og strax foer Haanden op i

Vestelommen.

„Aa!" raabte Skovrideren. „Hvad er der",

sagde Dalgas. — „Jeg vil saa nødigt have

Kortet makuleret". — „Aa! det kan slettes

igen", og saa krydsede blaa og røde Streger

snart hinanden paa Kortet, og Gangene blev

lagt omtrent i modsat Retning af de først

projekterede. Hertil er at bemærke, at Alle,

der senere saa' Kortet, var enige om, at

Gangene ligesaa godt kunde have gaaet saa-

ledes, som de først var anlagte.

Det var selvfølgelig ikke altid, at Dalgas

vilde trumfe sit Eget igennem. Han satte

tvertimod Pris paa, at Andre tænkte og hand-

lede selvstændigt.

Blandt Andet fik jeg engang Bevis der-

paa. I en Plantage i mit Distrikt blev der

pløiet med Hedeselskabets Reolplov. En Hest

af Forspandet led stærkt af Galle paa det

ene Bagben. Det generede den allerede stærkt

engang, da Dalgas og jeg besøgte Plantagen.

Senere kom jeg der igen , og da Hesten

øjensynligt led svære Smerter under det haarde

Arbeide, blev jeg enig med Plantøren om

at lade Hesten skyde. Jeg indberettede det

til Dalgas, men vidste jo ikke, hvorledes

han vilde optage det, da han jo ikke havde

seet Hesten saa lidende. Nogen Tid efter

anmodede en anden Plantagebestyrelse om

at laane Reolploven. Herpaa svarede Dalgas

først: „Nei! jeg tør ikke lade den komme

tiere ned i Skovrider Fritz' Distrikt, for

han skyder Hestene!" Denne Spøg viste,

at han ikke havde imod, at jeg havde

handlet paa egen Haand og hurtigt, ja! han

syntes maaske endogsaa godt om det.

Om den ene Part eller den anden har

Ret, naar Nogle have kaldt Dalgas Autokrat
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og andre har fordømt denne Mening, faar

staa ved Sit, men man kan vel nok blive

enig om, at, naar man har Manden, er Ab-

solutisme det eneste fornuftige, og her havde

vi Manden ! Og troer Nogen, at det store

Værk var blevet udført af En, der havde

lyttet til Alles Mening eller havde villet be-

hage Alle? Nei ! sikkert ikkel Han tog

visselig gærne mod Raad af sine Kolleger i

Bestyrelsen og af Andre, hvem han havde

Tillid til, men Faa har kunnet sætte sin

Villic bedre igennem end han, og som Mod-

stander var han haard. Gamle Kammerherre

Thygeson og Dalgas kom saaledes til at staa

i et spændt Forhold i lang Tid , hvad der

var meget beklageligt , da disse to Mænd

hver paa sit Felt jo arbeidedc i den samme

Sag.

Hedesagen gik imidlertid stadigt fremad.

Arbeidet blev større og større, og Hedesel-

skabets Virksomhed udvidedes Aar for Aar.

Saa blev Dalgas svækket. Allerede i 1893

kunde man mærke, at hans Aandskraft ikke

var som tidligere, og i 1894 udslukkedes

dette daadrige Liv til Sorg for hele Landet.

Da Dalgas var død, vovede Kritiken sig

frem, medens den hidtil havde holdt sig bag

Kulisserne.

Det var f. E\. ikke noget Nyt, hvad

Dalgas havde udført. Nei! i faglig Hen-

seende var det ikke Nyt. Statsskovvæsenet

havde plantet længe før 1866, og havde

mange smukke Resultater at fremvise , lige-

som Dalgas jo var steget frem paa Stats-

skovridernes Skuldre. Han begyndte med at

reise rundt for at se Alt og lære hos Forst-

mændene.

Mærgling og Engvanding var ganske vist

heller ikke noget Nyt , skønt der skete en

overordentlig Udvikling deraf efter 1866.

Men — noget Nyt og det Nyt af vidtræk-

kende Betydning frembragte Dalgas, og det

var at faa hele Befolkningen til at inter-

essere sig for Hedesagen og at faa en meget

stor Del af den jydske Befolkning til at

arbeide med deri. Dalgas' store Fortjeneste

af Hedesagen skinnede godt nok igennem af

sig selv, man behøver ikke at puste de

andre Lys ud for at se den.

Noget Nyt var det heller ikke at anvende

Bjærgfyr i Plantager, men Dalgas udvidede

Brugen deraf, navnlig som Mellemplantning.

Nu har Mange ment, at det ikke var et

Fremskridt, idet Bjærgfyrren kan undværes,

og kun er en dyr Kulturhjælp. Ja ! dyr er

den, thi det hjælper jo ikke, at man i vor

Tid kan faa Udgifterne dækkede og enkelte

Steder endog Overskud ved Bjærgfyrrens

Borthugning mellem Granerne. Dette Ud-

bytte fremkommer jo kun ved, at man overalt

har ladet Bjergfyrrene staa for længe, hvor-

ved de ere blevne saa store, at de kan an-

vendes, men man vil heraf have lært, at

Bjærgfyrrene skal borttages, inden de under-

trykke Granerne, og gør man det, da bliver

det en ligefrem Udgift, at borthugge (sable)

Grenene og Toppen, da det borthuggede er

for smaat til at anvendes paa nogen Maade.

Men Bjærfifyrrcne er nødvendige mellem Gra-

nerne paa mange Heder. I Øst- og Nord-

jylland paa de yngre og gode Heder kar»

ses mange smukke Bevoxninger af Gran,

plantede uden Mellemplantning af Bjærgfyr,

men i Ribe og Ringkjøbing Amter kan Bjærg-

fyrren ikke undværes paa Hede , knapt paa

Agermark.

Det maatte jo staa klart for Alle, at det

danske Folk vilde føle Trang til at reise et

eller flere Mindesmærker for denne Mand

efter hans Død. Kun synes det, som om
vore Kunstnere ikke har tænkt derover.

Ingen af dem kendte Dalgas, da der blev

Tale om at fremstille hans Person med Pensel

eller Meisel.

Vi har nu flere Mindesmærker. Det store

Maleri paa Frederiksborg, Statuen i Aarhus

og en Del Medailloner. Hvor smukke disse

er som Kunstværker, saa mangler dog det

Individuelle saa godt som i dem alle. Man

har i de to førstnævnte Gengivelser lagt
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Hovedvægten paa en Fremstilling af „Heder-

nes Konge". I Frederiksborg-Maleriet er

lagt et vist melankolsk Blik i Øiet, som

leder Tanken hen paa Dalgas' Sorg over det

sønderlemmede Fædreland, hvoraf endda saa-

meget ligger Brak, men i hele Stillingen er

der forekommet noget af en Imperatorskik-

kelse, en Stilling, Dalgas aldrig indtog, hver-

ken aandeligt eller legemligt. Hvor frem-

trædende og bydende hans Væsen kunde

synes, var han beskeden, hvor det galdt

hans egen Person.

Billedet er tydeligt taget efter et lille Ama-

tørfotografi. Der staar han med en Hue

med Skygge for og bag. Skyggen er truk-

ket ned for Øinene imod Solen, og derfor

har han maattet bøje Hovedet bagover for

at kunne se fremad (deraf Impcratorstillingen).

— For nu at faa Øine og Pande med, har

Kunstneren givet ham Huen i Haanden, og

dermed er der kommet noget fremmed over

den øverste Del af Ansigtet , som han ikke

kendte.

Paa Statuen er Panden vel meget tilbage-

gaaende. Ansigtsvinklen var mere ret paa

Dalgas — men hvorfor har Kunstneren givet

ham en rundskygget blød Hat i Haanden.

Jeg ved ikke, at jeg har set ham med en

saadan. Han gik altid med den ovenomtalte

Hue eller med stiv rund Hat.

Af Medaillonerne ligner den, der staar i

Svanelunden ved Hjørring, bedst.

Men om Ligheden nu ogsaa kunde være

bedre, saa minder de dog om Dalgas og

staar der til hans Ære, og i alle Tilfælde

har han selv sat sig det bedste Mindesmærke.

Som alt uorganisk forgaaer i Kamp med

Omverdenen, vil Mindesmærker af Sten eller

Metal forvitre i Kamp med Sol og Regn,

men alt organisk hcslaaer i Kamp med Om-

verdenen , og ligesom Dalgas' hele Virken

var en Kamp, hvori der var Liv, vil hans

Arbeide bestaa og bære Frugt, og jo mere

Plantagerne, de frugtbare Enge og Moser

breder sig over Jylland, vil de bringe hans

Navn fra Sogn til Sogn og fra Amt til Amt

med en Tak for, hvad han udrettede.

Ved Dalgas' Død frygtede Mange for, at

Hedeselskabet skulde have faaet Dødsstødet,

men dygtige Mænd fortsatte Ledelsen, og i

Overbevisning om, at Hedesagen havde mistet

en vældig Kraft, lagde dens Mænd sig end

mere i Selen. Store Mose-, Engvandings-

og Kanalanlæg er udførte siden , og hvor

mægtigt Plantningen er gaaet frem, kan ses

deraf, at der fra 1866 til Dalgas' Død 1894,

altsaa i 28 Aar, var indtaget 900 Arealer

til Plantninger, men fra 1894 til Udgang af

1907, altsaa kun i 13 Aar, er anlagt 1000

Plantager.

Naar Hedesagen føres frem som hidtil,

kun med Befolkningens Tarv for Øie, vil

den voxe sig større og større, og der vil

fremstaa endnu flere hyggelige, om end tar-

velige Hjem, hvor „Faa har formeget, mea

færre forlidt", og det var Dalgas' Maal!
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Leonardo da Vinci som Astronom.
Naar man vil ridse Hovedlræki<ene af Astro-

nomiens Renaissancetid i Europa, nævner

man som dem, der indledede den ny Æra,

i Almindelighed kun Purbach og hans Elev

Regiomontanus. De, der skriver Astrono-

miens Historie, er ofte tilbøjelige til at

glemme et andet Navn, hvis Baerer dog in-

genlunde er ukendt, saa sandlfcom han,

saalænge der gives Kunst, vil nævnes blandt

Kunstens Stormænd. Det er Leonardo da Vinci.

Leonardo, der fødtes 1452 paa Slottet

Vinci, har hidtil kun været Almenheden

kendt som Maler, men de senere Tiders

Historieforskning har bragt for Dagen, at

denne Mand var intet mindre end et L'niver-

salgeni , og han ogsaa maa regnes blandt

hine Tiders Foregangsmænd paa Astrono-

miens og Matematikens Omraade.

Men ikke alene som Maler, Astronom og

Matematiker var Leonardo blandt sin Tids

første; ogsaa som Fysiker, Meteorolog, Ana-

tom, Architekt, Billedhugger, Improvisator,

Sanger og Musiker har han ydet betydelige

Arbejder, og det vides, at han var en Me-

ster i Krigsbygningskunst. „Intel menneske-

Ugl var hivn fremmed''. Alt, hvad han

skabte, skabte han fra nyt af, og intet af,

hvad han foretog sig, var Efterligning, fordi

der intet var at efterligne. Alexander Hum-

boldt kalder ham i sin Kosmos „Det 15.

Aarhundredes største Fysiker, der med usæd-

vanlige matematiske Kundskaber forbandt et

beundringsværdigt Skarpblik for Naturens Fore-

teelser". Han var rig indtil Overflod paa

frugtbringende Ideer og Tanker og besad for-

uden en medfødt Fingernemhed tillige en

Jærnflid og en ukuelig Energi. Thi at Leo-

nardo har været en flittig Mand, maa være

hævet over enhver Tvivl — sovende er han

ikke kommet til sine omfattende Kundskaber.

Har han end faaet nok saa mange medfødte

Betingelser i Vuggegave, saa lader en saa-

dan Rigdom paa Kunnen og Viden, som

han sad inde med, sig ikke indvinde uden

et udholdende og fortsat Studium. Paa ham
passer — som var det skrevet til ham —
de Ord, som Charles Darwin skrev fulde

300 Aar senere: „Ved flittig at granske

Naturen allokker man den dens Hemmelig-

heder". Og Leonardo granskede flittig Na-

turens Bog!

Allerede tidligt havde han et aabent Blik

for Matematikens Betydning for Videnskaber

som Mekanik og Hydraulik, og hans Ar-

bejder i denne sidste Videnskabsgren bragte

hans Navn viden om. Efter at hans Ry

havde naaet til Ludovico Sforzas Hof, fulgte

han en indtrængende Opfordring herfra om
at komme til Milano, og her ydede han be-

tydelige Ting i Retning af Vandbygnings-

kunst. Herigennem vandt han Hertugens sær-

lige Velvilje og kunde nu se sit højeste Øn-

ske opfyldt: uforstyrret at kunne følge den

indre Trang, der drev ham til et Studium

af alle Naturvidenskabernes forskellige Grene.

Og i dem alle kom han til at virke bane-

brydende. Han forstod i lige høj Grad at

værdsætte det experimentale, det iagttagende

og det rent erfaringsmæssige, og de Natur-

forskere, der fulgte efter ham, fik i hans

efterladte \'ærker rige Kilder at øse af, om-

end mange af hans mest geniale Tanker

fremsattes i Foredragets mere improvisatoriske

Form. 100 Aar forinden Kepler og Galilei

gav han en rigtig Forklaring af Maanens

askefarvede Lys , og paa Galilei — Grund-

lægf^eren af Bevægelseslæren — har han

gennem sine Skrifter om Mekaniken øvet en

frugtbringende Indflydelse. — —
Blandt Renaissancens navnkundigste Astro-

nomer indtager Koperniciis ubestridt Første-

pladsen, og hans Virksomhed betegner en

uforgængelig Mærkepæl i Astronomiens Hi-

storie. Ved Siden af ham staar Mænd som

Tyge Brahe, Kepler, Galilei og mange andre,

der hver for sig bidrog til at sprede det

Mørke, i hvilket Naturvidenskaberne var hen-

sunket i Tiden omkring 1 500-Tallet. Men
ogsaa Leonardo da Vinci har Krav paa at

nævnes, ikke alene fordi han var blandt dem,

der med trælsomt Arbejde banede Vej gen-

nem et øde aandeligt Vildnis, men ogsaa

fordi han med sit geniale Seerblik evnede

at se langt ud over sin Tid og aabnede nye

Synspunkter for de Naturvidenskaber, der i

lange Tider havde ligget i Dvale.

Otto Asmussen.

-<S«>^
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THORVALDSENS ELSKEDE
STUDIE PAA GRUNDLAG AF HIDTIL UKENDTE BREVE.

Af Magister SiGURD MiJLLER.

Den unge Thorvaldsen. Selvportræt.

lA i Aaret 1881 A. D. Jørgensens Minde-

Hvorledes hænger dog dette

sammen, har vel mangen en

Læser udbrudt. Saa har alt-

saa Thiele, der i sin Biografi

af Thorvaldsen vil have os

til at tro, at Anna Maria

var et ugift Tyende*) i Zoé-

gas Hus, da hun blev Kunst-

nerens Elskerinde, gjort aaben-

bar Vold paa Sandheden —
Thiele, om hvis Ærlighed som
Historiker der hidtil næppe

har været opkastet Tvivl,

Thiele, hvem Thorvaldsens

senere Biografer uden Und-

tagelse har slaaet deres Lid

til, hvor det gjaldt Fakta, og

regnet for god Kilde, ikke

mindst til de senere Tiders

Viden om den „skæbnesvang-

re" Forbindelse. Nu vel, trø-

ster man sig, har han end

paa et enkelt vigtigt Punkt

refereret urigtigt, saa er han

dog sikkert paalidelig med
Hensyn til sin øvrige Rede-

gørelse for det her omhand-

DA i Aaret 1881 A.D.Jørgensens Minde- lede Forhold og dets hele Karakter, og Bil-

skrift om Arkæologen Georg Zoega ledet, han udkaster af Anna Maria, ligner

udkom, fik de, som deri søgte Oplysninger utvivlsomt i alt væsentligt,

vedrørende Thorvaldsens Ungdomshistorie, Nej, det er just, hvad det ikke gør; lad

mærkeligt Nyt at vide: paa Side 94 med- det kun være sagt straks: den Opfattelse,

deles af et Brev fra Zoéga fra 7ende Marts der kan fremgaa umiddelbart af Thieles

1795, at en Hr. Uhden fra Berlin Dagen i kortfattede og spredte Meddelelser om Anna
Forvejen har holdt Bryllup med Fru Zoégas

Kammerpige. „Det var", tilføjer Jørgensen, *) Cameriera. Dette Ord kan lige saa godt

„Oldgranskeren Professor Wilhelm Uhden, ^^^y^^ Stuepige som Kammerpige, her vel snarest

ir A Tif \ii det første, efter som Zoégas, der paa den om-
og Kammerpigen var Anna Maria Magnani, ^ j, ^ 1.^

b
, <^' v^."-

handlede Tid sad i meget smaa Kaar, næppe har
der senere paa en saa skæbnesvanger Maade dunnet tillade sig at holde særligt Tyende til

greb ind i Thorvaldsens Liv." Fruens Opvartning.
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Marias Person og om hendes Indgriben i

Thorvaldsens Skæbne, er netop „i alt væ-

sentligt" om end ikke bevislig urigtig, saa

dog ganske upaalidelig. Der er fremkommet

senere Oplysninger , som rokker ved hele

Thieles Bygning og viser den som en mildest

talt slet undermuret Konstruktion. Disse

Oplysninger skal nu fremlægges. Men for

at faa Sagen saa vidt muligt bragt paa det

rene i overskuelig Form er det nødvendigt,

at vi under ét samler, hvad Thiele paa

mange forskellige Steder i sit Værk fortæller

om det, og derefter give det mere eller

mindre nye Stof. Først dog nogle Ord som

Forsøg paa at forklare, til en vis Grad og-

saa undskylde, Thieles Uvederhæftighed.

Den Tid ligger ikke langt tilbage , da

Forfattere, som skrev om fremragende Lands-

mænd, hellere leverede „Lovtaler" end jævne

Biografier; almindeligt regnedes det for ret

og sømmeligt at male Vedkommendes Por-

træt saa vidt muligt uden Skygger, vilkaar-

ligt at tillempe de mindre smukke Træk,

slette, dække, „idealisere". Den store Per-

sonlighed skyldte man „Pietet" i samme

Forhold, som den havde Krav paa Tak.

Helst maatte intet drages frem, der ikke

passede til Glorien.

Anderledes nu; mangen Nytidsbiograf

gaar snarere til den modsatte Yderlighed,

klæder Vedkommende af til Skindet, lader

ham ikke beholde saa meget som et Figen-

blad, svælger i Intimiteter. Reaktionen mod

de Rahbekske Principer lader sig let forstaa;

den hører ind under de Svingninger, som

Historieskrivningen stadig er underkastet. De

falder dog sikkert nok en Gang til Ro i en

Fremgangsmaade, hvis Resultater er Levneds-

tegninger, som intet fortier af det, der tjener

Formaalet, den i egentligste Forstand sand-

dru Afbildning, men som dog sigter det til-

fældige og ligegyldige fra, det, i hvilket der

intet er til værdifuld Oplysning, men kun

mere eller mindre pirrende, kuriøst Stof,

Føde for den golde, ørkesløse Nysgerrighed.

Et vil i alt Fald holdes fast: at Biografien

skrives ikke for at hædre den enkelte, men

for med Agtelse for de Krav, den ægte

Pietet stiller, at tjene de mange til Oplysning

og Udvikling.

Thiele skrev sin i meget saa værdifulde

Thorvaldsenbiografi ud fra de gammeldags

Grundsætninger; ingen skal laste ham, fordi

han, Rahbeks Aandsfrænde og Discipel, var

Barn af sin Tid. Men rette de Fejl, han,

af og til mod bedre Viden, gjorde sig skyldig

i , maa de yngre Slægter have Lov til.

Thiele forstod ikke og kunde efter sin Ud-

viklingsgang ikke forstaa at ligesom Solen

— undskyld det fortærskede Billede! — er

den elskede Sol til Trods for sine vel kendte

Pletter, lige saa vist bliver den store Mand

ikke lille i vore Øjne, fordi vi faar at vide,

al han var et Menneske med Skrøbeligheder,

med Kød og Blod, med stærke Drifter ikke

alene til det gode, hensynsløs, naar de talte

højt. Tvært imod. Vi, som ikke kan elske

uden i Kraft af Slægtskabsfølelse, af For-

staaelse, vil have Pletterne med. De skal

være et Middel til at forstaa og dermed til

at elske i Ærbødighed. Vi skal forstaa —
ikke alene den store Kunstner, men ogsaa

hans lille Biograf , hver med sine Udyder.

Det skal være os klart, at Thiele i dybeste

Forstand har handlet „i god Tro", naar han

satte sine „idealiserende Retoucher" paa den

tilbedte Mesters Billede; han har ikke gjort

andet, end hvad der efter hans Overbevisning

var Pligt. Men ikke des mindre skal og

maa Retoucherne bort. Nogle af dem alle-

rede ved denne Lejlighed, da der skal gives

Oplysninger til Thorvaldsens Historie, Enkelt-

heder, hvoraf adskillige hidtil kun har været

ufuldstændigt, andre slet ikke kendte af Al-

menheden.

— Meget er det ikke, hvad Thiele med-

deler om Anna Maria og hendes Forhold til

Thorvaldsen. Helst havde han sikkert ladet

dette være helt uomtalt, men noget saadant

lod sig ikke gøre; lidt Besked vidste Al-
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verden om det li-

ge fra første Færd;

Thorvaldsen selv

gjorde ingensinde

nogen Hemmelig-

hed deraf, og sin

„Kontrabanddat-

ter", som han ud-

trykte sig, lod han

jo i 1833 lyse

i Kuld og Køn.

Altsaa, Thiele han

ikke skrive en ud-

førlig Biografi af

Thorvaldsen uden

at omtale Elsker-

inden. Men saa

gælder det at gø-

re det saaledes

,

at Glansen, der

staar om Thor-

valdsens Person-

lighed , saa lidt

som muligt for-

dunkles derved.

Først og frem-

mest alt i største

Korthed og med

de færrest mulige Træk, der kan vække og

vedligeholde Læserens Interesse for Elsker-

inden. Dernæst, saa Indgaaelsen og Ved-

ligeholdelsen af Forholdet skildres saale-

des, at Thorvaldsen kommer til at staa

uden større Skyld end nødvendigt. Man

skal ane, at hun var den æggende, den

forførende, og føle sig sikker paa, at hun

— med uværdige Midler — holdt Kunst-

neren fast i sine Garn. Det gælder om at

rense Thorvaldsen; saa ligger det nær at

handle med Anna Maria paa modsat Vis.

Ikke nok med , at hans Brøde reduceres

derved, at Geheimeraadinde von Uhden bliver

skabt om til Kammerpigen Anna Maria

Magnani; denne maa males med alle de

mørke Farver, der rettelig burde være for-

„- -' .-Hik I i

delte mellem beg-

ge Parter. Med

andre Ord : hele

Skildringener par-

tisk, tendentiøs.

Thiele begyn-

der da med at

fortælle, at Zoéga

i 17 97 indbød

sin unge Ven

Thorvaldsen til at

være hans Gæst

i Genzano, hvor

han laa paa Lan-

det med sin Fa-

milie ;
Thorvald-

sen kom, tilbrag-

te en Del af Som-

meren derude og

„befandt sig sær-

deles vel i dette

Familieliv, hvor

Aftenerne tilbrag-

tes i skønne Kvin-

ders Selskab med

Musik, Dans og

anden Lystighed."

Og saa til Sagen

:

„Signora Zoéga havde en Cameriera ved

Navn Anna Maria Magnani, der her tændte

vor unge Kunstners ubefæstede Hjerte med

et Par saadanne Øjne, at de end ikke, da

hun stod paa Gravens Rand, havde ophørt

at brænde med en sydlig Flamme. Det er

ikke uden Grund, at vi henføre denne vel-

bekendte Forbindelses første Ophav til hine

muntre Aftener i Genzano; thi vi have for

os et af de tidligste Spor af denne lidet

glædelige Kærlighedshistorie i et egenhændigt

konciperet Forsøg paa en biglietlo damore

[det vil sige et Elskovsbrev], og at denne

er fra denne Tid, synes temmelig sikkert

at fremgaa deraf, at det samme Blad Papir

har tjent til Koncept for et Brev, hvori

Thorvaldsen underretter en Ven i Køben-

Anna Maria v. Uhden. Maleri af C. W. Eckersberg.
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havn om, at han nu er ankommen til

Rom."

Herved er nu at mærke, at et Brev som

det her omtalte ikke findes i Musæets Arkiv,

der overhovedet ikke ejer noget Skriftstykke

fra Thorvaldsens Haand ældre end 1802.

Rimeligvis foreligger der en Fejltagelse fra

Thieles Side; hvad der har ledet ham paa

Vildspor, kan ikke godt være andet end et

Brev fra Thorvaldsen, en Kladde, i hvis ene

Hjørne følgende Ord staar skrevne med en

Haand, som i ethvert Tilfælde ikke er Kunst-

nerens, men langt snarere Anna Marias:

„Se io credcvo che il vostro amorc verso

di me fosse cosi indiferente io cierto |o:

certo] non mi sarei mai fissata tanta pas-

sione con voi
| , |

caro tiranno
| , |

con tanto

di petto" — paa Dansk : „Havde jeg kunnet

tænke mig, at din Kærlighed til mig var i

den Grad ligegyldig |o: kold], saa havde jeg

sikkert aldrig knyttet mig til Dig, Du kære

Tyran, med saa megen Lidenskab, med hele

mit Hjerte". Hvad er da Sagen? Den

italienske ..Koncept" er ikke Ord fra Thor-

valdsen til Anna Maria, men fra hende til

ham"). Thiele har ikke set sig rigtigt for.

*) Vistnok ikke bestemt til at renskrives og

sendes med Post eller „Lejlighed", men li! at

gives Thorvaldsen umiddelbart i Hænderne. —
Der bevares i .Arkivet ikke faa Breve eller Kladder,

hvorpaa der af en anden Person end vedkom-

mende ældre Skrivelses Ophavsmand er henkradsel

en eller anden Meddelelse, en mere eller mindre

høvisk Erklæring eller sligt, i flere Tilfælde af Thor-

valdsen selv. Maaske har det i denne Kreds

været en yndet Leg at række hinanden saadanne

smaa Udgydelser og dertil bruge et af de Stykker

Papir, som tilfældigt var ved Haanden. Et andet

Eksempel paa sligt Seddelskriveri har vi paa et

Brev ira Thorvaldsen til hans Fader, dateret d.

22. April 1802. Der staar i Hjørnet følgende

Ord: „Son Anna Maiia Fedelle

Fedelli

birbona for [?] tutta

Alberto birbone infidelle che Traditore

Senza core senza amore

Thorvaldsen

Thorvaldsen.

ikke undersøgt Haandskriften ordentligt og

ikke engang lagt Mærke til, at den, som

„Billetten" skyldes, ved at bruge Hunkøns-

formen „lissata" udtrykkelig har betegnet sig

som Kvinde.

Hvad Thiele til at begynde med fortæller

om Anna Maria, er altsaa i højeste Grad

uvederhæftigt. Saa refererer han Thorvald-

sens Oplevelser i det følgende Par Aar uden

saa meget som at nævne hende. Først ved

Behandlingen af Tildragelserne i 1 800 møder

vi hende igen; nu véd Thiele, at hun om-

trent paa denne Tid gav sin Haand til en

Hr. von Uhden, som derefter rejste med sin

Kone til Florents. „Hvorledes," tilføjer han,

„det senere gik med dette Ægteskab, og

hvorledes Thorvaldsen omsider kom til at

hente sin forladte') Elskede tilbage til Rom,

maa vi endnu forbeholde vore Meddelelser

i det følgende."

Det her givne Løfte bliver i Virkeligheden

kun delvis indfriet; om, hvorledes Kunstneren

„kom til at hente" Anna Maria, tales der

„i det følgende" ikke et Ord. Og om

Sagens andre Momenter intet før ved 1803,

og da kun dette:

„Den Elskede fra Sommeraftenerne i Gen-

zano havde, som det synes pau denne Tid**),

rakt en mere velhavende Mand sin Haand i

et formeligt Ægteskab. Men Thorvaldsens

Navnet Thorvaldsen synes første Gang skrevet

med Kunstnerens Haand; anden Gang ser det ud

som et Forsøg paa at efterligne denne. Resten

ligner ogsaa mere Thorvaldsens end .A.nna Marias

Skrift ; at den skyldes ham, fremgaar formentlig

ogsaa af dens slette, til Dels uforstaaelige Italiensk

;

kun af Linien „Senza cuore [o: core] senza amore"

er Meningen tydelig. Nærmest kan den vel —
med alt Forbehold — gengives saaledes: ,.Jeg er

.Anna Maria Trofast — Trofast [fidele]. — Helt

igennem en Gavstrik. — Alberto en utro Gavstrik,

en Forræder. Uden Hjerte, uden Kærlighed."

Maaske Ord, som Anna Maria lejlighedsvis har

brugt, og som Thorvaldsen saa morer sig med at

samle og travestere.

*) Udhævet af Thiele.

•*) Udhævet her.
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Forhold til Anna Maria Uhden var derfor

dog ikke ganske hævet
| ! |. Om det tryk-

kede Thorvaldsen endnu at staa i denne

Forbindelse uden at have Kraft til at rive

sig løs, eller om han sørgede over, at Ægte-

manden førte sin unge Kone fra Rom til

Florents , derom vide vi intet at anføre.

Imidlertid — saaledes har man i det mindste

fortalt — kom den ægteskabelige Lykke for

dette Ægtepar ikke til Blomstring i Florents,

og Forholdet mellem dem var af en saadan

Natur, at denne Forbindelse ikke kunde have

lang Varighed. Dette skal den listige Ro-

merinde have forudset ; i Tide skal hun have

taget det Løfte af sin ulovlige Elsker, at

han forpligtede sig til at sørge for hendes

Fremtid, hvis hendes Mand, som det kunde

ventes, forlod hende. Uvejret brød løs i

Florents, og Thorvaldsen var nu nærmere

knyttet til hende ved sit Løfte. Et Spor af

denne Katastrofe, som nok maa have fundet

Sted paa denne Tid, tro vi at have fundet

i en noget mysteriøs Skrivelse til Thorvald-

sen, dateret 12. Juni 1803, fra en Gejstlig,

Fra Luigi Formenti i Klosteret S^o. Maria

della Stella i Albano. Saa vidt vi kunne

skønne, indeholder denne Skrivelse en for-

melig Stævning til Thorvaldsen om at indfinde

sig i et Anliggende*), betræffende Signora

Anna Maria Uhden. Fra dette Tidspunkt

ligger dette Forhold, som en mørk Traad,

indflettet i vor Kunstners øvrige Liv."

Hvor lidet ogsaa disse sidste Meddelelser

stemmer med Virkeligheden, skal senere blive

paavist. Her skal foreløbigt kun den „my-

steriøse Skrivelse" fra den Gejstlige i Albano

belyses nærmere. Nogen Undren vil det

sikkert vække, naar man faar at vide, at

Thieles Opfattelse af Brevet som en „for-

melig Stævning" i et „Anliggende" ved-

rørende Signora Uhden i det mindste for en

Del grunder sig paa, at han har læst o, hvor

der i Virkeligheden staar a\

Brevet lyder saaledes

:

Albano
Dal Convento di

S. Ma. della Stella

li 12 Giugno 1803.

Per S. Ubidienza vi porterete in casa *)

di suor Maria Udena al Monastero delle

Vergini alli Capucini, che dalla med^ [o:

medesima] averete gli ordini del vostro De-

stino. E non mancate addio. Vi averto

che se la Sud^ [o: sudetta] Serva di Dio

stasse in chiesa a fare orazione ritornate

piu tardi.

Per il fr^ Cellerario

fra Luigi Formenti.

Alle mani di fra Alberto Tolvalsen**).

Paa Dansk

:

Albano, i Klosteret

S. Maria della Stella

d. 12. Juni 1803.

I den hellige Lydigheds Navn : De skal

begive Dem til Søster Maria Uhdens Bolig

[Casa, egentl. „Hus"] i Capucinernonnernes

Kloster, hvor De af hende skal modtage

Befalingerne med Hensyn til, hvad der er

Dem bestemt. Og bliv ikke borte fra Af-

skeden. Jeg underretter Dem om, at dersom

den omtalte Guds Tjenerinde skulde være i

Kirken for at bede, skal De komme igen

senere.

Ved Broder Kældermesteren

Broder Luigi Formenti.

Til Broder Alberto Tolvalsen.

Enhver vil let se, at dette Brev, naar det

læses rigtigt, ikke giver nogen som helst

sikker Oplysning; en anden Sag er det, at

det helt vel egner sig til at føre Læseren ind

paa Hypotesernes Vej. Nærmest ligger det

*j Udhævet her.

*) At der staar casa og ikke cosa er aldeles

utvivlsomt.

**) Italienerne kan i Reglen ikke opfatte det

svage danske r; enten overhorer de det helt eller

hører det som /.
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maaske at slutte som saa: Anna Maria har

faaet Skrupler, er bleven „vakt" og vil prøve

Livet som Nonne; foreløbigt har hun fundet

venlig Optagelse som Novice imellem S.

Maria della Stellas Capuzinersøstre, maaske

nærmest, fordi dette Klosters Forstandere

nærer Haab om gennem hende som Mellem-

led at kunne vinde den allerede den Gang

ansete Billedhugger for Katolicismen, mulig-

vis endogsaa for Munkestanden. Saa skriver

man til ham og stævner ham med en vis

Højtidelighed til Møde; har man ham først

som Gæst inden for Klostrets Mure, kan

det vel lykkes at paavirke ham. Denne

Fortolkning kan vistnok have lige saa meget

paa sig som Thieles, men mon ikke det

turde være allerrimeligst at gaa ud fra,

at Skrivelsen slet ikke bør tages alvorligt?

Meget kunde i alt Fald tyde derpaa — paa

at der er slet og ret en Spøg*), som Anna

Maria har sat i Værk med Bistand af en

eller anden god Ven. At Thorvaldsen til-

bragte en Del af Sommeren i Albano, véd

vi fra Thiele selv, og der har maaske ogsaa

paa den Tid Anna Maria have været ind-

logeret, muligvis netop i det nævnte Kloster.

Her et Par Argumenter. For det første

synes det lidet rimeligt, at noget Kloster

skulde optage som Novice en gift Kvinde,

der har forladt sin Mand for at samleve

med en Elsker. For det andet ligner det

dog nærmest Løjer at titulere „Kætteren"

Thorvaldsen ,,Fra" (?: Broder, Klosterbroder)

— det vilde i alt Fald være en noget for

plump Antecipation — og ,,Synderinden"

Anna Maria en „Herrens Tjenerinde", selve

Jomfru Marias Hædersnavn. Dernæst er hele

Brevets kommanderende Tone lidet tillid-

vækkende. Og endelig turde ogsaa den

Efter at have understreget det ret betyd-

ningsfulde Moment, at Tiden for von Uhdens

Bryllup og Ægteparrets Afrejse til Florents

af Thiele først sættes til 1800, senere til

1803 — sligt vidner just ikke om god lit-

terær Samvittighed, — følger vi Biografen

videre i hans springende Fremstilling og ser

med nogen Undren, at Anna Maria og Thor-

valdsens Forhold til hende — „den mørke

Traad, indflettet i Kunstnerens øvrige Liv" —
Forholdet, der ved sine alvorlige Følger greb

dybt ind i hans hele Fremtid — i Tiden

efter Jul i 1 803 kun rent lejlighedsvis omtales

og da stedse med de færrest mulige Ord.

De Steder, hvor Anna Maria nævnes, skal

her for P"uldstændighedens Skyld anføres;

nogle af dem er i al deres Korthed ikke

uden Betydning, i hvert Fald ved det Lys,

de kaster over Thieles Arbejdsmaade og

V^ærdien af hans Meddelelser om Kunstnerens

personlige Forhold. Vi mærker os da fra

1804: „I April 1804 tiltraadte Grev Adam

Moltke med sin Familie Rejsen til Neapel,

og Thorvaldsen havde, ikke uden Vanskelig-

heder fra Anna Marias Side, gjort sig saa

fri, at han kunde modtage den venlige Ind-

bydelse og følge med." — , Rejsen til Neapel

med Grev Moltkes Familie havde mødt den

heftige Elskerindes Misfornøjelse; at han

havde fortsat denne Rejse i det samme Sel-

skab til Florents, synes af et Brev, som han

paa denne Tid modtog, at have vakt Skin-

syge og bestyrket det Rygte, som tjenst-

færdige Aander havde indblæst Anna Maria,

at der nemlig i Grevindens Følge var en

Person, som kunde blive hende farlig." —
Fra Sommeren 1805 i et Brev fra Baron

Schubart , der indbyder Thorvaldsen til et

Besøg paa Montenero: „Sig i Rom, at De

Omstændighed, at Brevet skal være udfær- ikke kan udstaa [o: taale] Heden, og at De

rejser paa nogle Uger til Montenero for dér

at ende nogle smaa Arbejder," og Thieles

forklarende Tilføjelse: „Hos hvem skulde

vor Kunstner vel anbringe denne Undskyld-

diget af en ,,Kældermester", snarest tyde paa

Spøg-

*) En Formodning i denne Retning har allerede

A. D. Jørgensen udtalt i det ovennævnte Skrift

S. 229. nmg? Det forekommer os aabenbart.
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at Schubart maa have erfaret mere end vi

om den Skærsild, Thorvaldsen forrige Som-

mer havde haft at gennemgaa af Anna

Marias Skinsyge,- da han rejste med Moltkes

og blev tre Maaneder borte i behageligt Sel-

skab, og det kan næppe være underkastet

Tvivl, at det jo var saadanne Baand, der

havde holdt ham tilbage [i Rom] i Aar." —
,.Nu skulde Rejseplanen forelægges den skin-

syge Elskerinde, og Signora Anna Maria

bar endnu forrige Aars Rejse med Familien

Moltke i frisk Erindring og havde uden Tvivl

troet sig tilstrækkeligt sikret mod saadanne

Udflugter i Aar. Om denne Krisis vide vi,

rence Mackensie. Her fortæller Thiele som

et Rygte, at den fornærmede Romerinde

„skulde have truet vor Kunstner baade med

hans egen, Barnets og endelig med sin egen

Død, hvis han vovede at ægte denne Eng-

lænderinde."

Og saa er Anna Maria ude af Sagaen.

„Den mørke Traad" er spundet ud. Man vil

indrømme, at den er noget tynd af en Skæb-

netraad at være.

Der er noget, man kalder „talende Tavs-

hed" — noget ogsaa „at tie en ihjel".

Læser man ovenstaaendc Citater i Sammen-

hæng og gør sig det klart, at vi her har

at den ikke gik af uden et Tordenvejr, at all, hvad Thiele holder det for rigtigt at

Thorvaldsen forlod hende i Vrede, og at

han rejste bort uden Afsked eller Forsoning."

•— Saa ikke et Ord om, hvad der her ved-

kommer os, før hele otte Aar senere, under

1813, hvor det meddeles, at Anna Maria

det nævnte Aar havde „født en lille Datter,

som Faderen havde skænket sin fulde Ømhed

og Kærlighed," at hun selv ammede Barnet,

og at hun ved et Rygte om, at Thorvaldsen

agtede at tage fast Ophold i Florents*), kom

i en saadan Sindsbevægelse, at Mælken i

hendes Bryster tog Skade deraf, samt at

hun med Ro fandt sig i, at Elskeren rejste

til Montenero og efterlod hende i en fælles

Ven, Kunsthandleren Angelo Cremaschis og

hans Families Varetægt. Næste Gang Anna

Maria — efter en Pause paa fire Aar — om-

tales, er under 1817. Baron Schubart for-

lod Rom og blev fulgt til la stortå. Station

omtrent fire Mile Nord for Porta del Popolo,

af et muntert Selskab, hvori Thorvaldsen med

Signora Anna Maria og den lille Elisa deltog."

I det følgende Aar var det, der arbejdedes

paa at faa Thorvaldsen gift med Miss Flo-

*) Et Rygte, der ikke synes helt grebet ud af

Luften; tidligere har i alt Fald Tanken om sligt

ikke været fremmed for Thorvaldsen. I et Brev

til ham fra Schubart, 30te August 1804, findes en

Advarsel til „vor Phidias" mod at lade sig „lokke

af det skonne Florenz til at slæbe der sine Dage."

meddele os, Anna Maria vedrørende; mindes

man derhos, hvor stærkt Biografen ved Begyn-

delsen af sin Fremstilling har hævdet „For-

holdets" overordentlige Betydning for Thor-

valdsen gennem hele hans senere Liv, vil

man sikkert finde hans Opfattelse af en For-

fatters Pligter og Rettigheder mærkelig og i

sig selv lidet prisværdig. Tie Anna Maria

ihjel, rent holde hende ude af Biografien

har han, hvor gerne han end vilde, ikke

kunnet; dertil var i hvert Fald det væsent-

lige hende vedkommende, selve Forholdets

Eksistens, kendt af alt for mange. Saa har

han indskrænket sig til at give en lille

Række vilkaarligt valgte Enkeltheder uden

Spor af Sammenhæng, fordrejet Sandheden paa

et afgørende Punkt, refereret partisk eller i alt

Fald ensidigt. Muligheden for, at han ikke

skulde have vidst bedre Besked, end hans

Meddelelser vidner om, er ganske udeluk-

ket. Han har selv kendt Anna Maria og

hendes Forhold til Thorvaldsen paa første

Haand, og Oplysninger, han savnede, kunde

han med Lethed have skaffet sig bl. a. fra

samtidige, der i de forskellige Perioder havde

staaet Kunstneren og hans Elskerinde nær.

Har maaske ogsaa gjort det, men ikke fundet

det rigtigt at „lægge Kortene paa Bordet".

De senere Aar har imidlertid bragt Op-

lysninger, som i alt F'ald for en Del bøder
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paa den første Biografis Mangler. Først og

fremmest m.aa her nævnes, hvad vi i den

Henseende skylder den tyske Videnskabs-

mand, I)r. Friedrich Noack; med stor Grun-

dighed og Udholdenhed har han fra Roms

Kirkebøger, gamle Mandtalslister o. s. v.

samlet Enkeltheder, Anna Maria vedrørende,

og lagt dem til Grund for en Afhandling,

trykt i „Deutsche Revue" for December

1900. Fra dette Arbejde, der hidtil ikke

synes at have tiltrukket sig Opmærksomhed

i Kunstnerens Fædreland, er næsten alle de

rent biografiske Oplysninger, der gives i det

følgende, tagne. Et og andet haves dog

direkte fra Personer, der har hørt til Thor-

valdsens Kreds. Endelig er en I)el Stof

fremdraget fra Thorvaldsens Musæums

Arkiv.

Anna Marias Fader, faar vi at vide, var

født i Nærheden af Rimini, hed Francesco

Magnani og betegnes i de romerske Doku-

menter som „senv'\ et Ord, der vel nærmest

svarer til vort „Tjenestekarl". Han var gift

med en Romerinde, Antonia Carlini, og havde

med hende tre Sønner og to Døtre: den

ældste af disse, Anna Maria Angelica, var

født den 26nde Juni 17 72. I Marts 17 79

døde han, uden Tvivl i meget smaa Kaar;

han blev begravet i Frijord og uden at der

ydedes nogen Afgift til Kirke eller Præste-

skab {„ex carilale''). Hvad hans efterladte

levede af, indtil Sønnerne kunde ernære sig

selv, den ældste som Haarskærer og Barber,

de to yngre som Stenhuggere, er ikke op-

lyst ; alt, hvad vi ved om Familien i de

første Aar efter Dødsfaldet, er, at den boede

i Via Gregoriana, tæt ved Zoégas Hjem.

Denne Omstændighed har vel givet Anled-

ning til, at den ældste Datter kom til at

tjene hos den danske Arkæolog, et Forhold,

hvorom Dr. Noack intet ved, men som jo

berøres i det tidligere omtalte Brev fra Zoéga.

Rimeligvis er Anna Maria, som andre Romer-

børn af hendes Stand, vokset op uden egent-

lig Skoleundervisning; som Barn har hun

næppe lært at skrive, men Dr. Noacks For-

modning om, at dette heller ikke er sket

senene, saa at der ingen egenhændige Breve

fra hende kan eksistere, er, som vi senere

vil se, urigtig*).

I 1794 boede Enken Magnani med sine

Døtre i Via Sistina hos sin Søn Haarskære-

ren Vincenzo, der havde giftet sig: samme

Aar møder vi for første Gang den preussiske

Geheimeraad Wilhelm von Uhden, der i

Rom drev arkæologiske og kunsthistoriske

Studier. Han boede i Vicolo Zuchelli i Nær-

heden af Zoegas, endnu nærmere dog ved

Vincenzo Magnanis Frisørstue; paa sidst-

nævnte Sted, maaske dog ogsaa hos Zoégas,

kan han have lært Anna Maria at kende.

Hvad der vides, er, at von Uhden kort efter

at have overtaget Posten som preussisk Mi-

nisterresident ved Pavehoffet gjorde hende

til sin Hustru; „Camerieraen", den fattige

Tjenestekarls Datter, forfremmedes til „naadig

Fru Geheimeraadinde". Vielsen fandt Sted

i Kirken S. Andrea delle Fratle i Via Con-

dotti d. 6te Marts 1795; sammen med Vin-

cenzo Magnani fungerede Zoega som F"orlover.

I den nærmest paafølgende Tid nøjedes Ægte-

parret med Brudgommens Ungkarleværelser,

men snart flyttede det til en større Lejlighed

i Via Condotti. Der fødte Signora von Uhden

d. 24nde December en Datter, ved hvis Daab

i Peterskirken saa højtstillet en Mand som

Cardinal Borgia stod Fadder. Endnu en

Datter kom til V^erden Iste Januar 1798.

Med fuld Sikkerhed lader det sig ikke

paavise, til hvilken Tid det nære Forhold

mellem Thorvaldsen og Fru von Uhden er

opstaaet; muligvis er Thieles Forsikring om,

at de første Gang mødtes 1797 i Genzano

hos Zoegas, overensstemmende med Sand-

heden; et Brev fra Zoéga til Professor Fr.

Munter omtaler, at Thorvaldsen opholdt sig

derude en otte Dages Tid i Begyndelsen af

*) Dr. Noack har aldrig haft .adgang til Thor-

valdsens Musæums Arkiv.
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Oktober — altsaa tre Maaneder før den

anden Datters Fødsel — , men nævner ikke

Anna Maria. Mere Betydning end Thieles

Udsagn kan det her have, at Thorvaldsen

i Foraaret 17 98 flyttede fra Via del Babu-

ino til den nuværende Via Sistinas No. 28

(den Gang Strada Felice), lige over for

Huset, hvor von Uhden boede, men hvorfra

denne kort efter flyttede, først til Via Gre-

goriana, lidt senere helt bort fra Rom, til

Siena. Mest talende er dog den Kendsger-

ning, at Mandtalslisterne for 17 99 opfører

von Uhden som boende i den gamle Lejlig-

lighed i Via Gregoriana med sine to Døtre

og en tysk Husbestyrerinde. Men Hustruen

er der ikke mere. Hun findes paa Forteg-

nelsen over Indbyggerne i det tidligere von

Uhdenske Hus i Via Sistina 126 — altsaa

igen lige over for Thorvaldsen — hos en

Billedhugger Feolis Familie. Bruddet mellem

Ægtefolkene maa da være fuldbyrdet en Gang

i Løbet af 1798, efter at et Forsøg paa at

bringe Orden i de forfaldne Sager ved Bort-

flytning til Siena er mislykket. Og i 1801

opgiver von Uhden sin Stilling i Rom og

vender tilbage til Tyskland*). Hermed er

det da godtgjort, at Thieles Fortælling om,

at von Uhden i 1802 førte sin Hustru til

Firenze, om det „løsbrydende Uvejr" og

om det Thorvaldsen aflokkede Løfte (se Side

731) er det rene Hjernespind.

Hos Feolis levede Anna Maria — fælles

Bolig med Thorvaldsen har hun aldrig haft

•— i to Aar; saa flyttede hun sammen med

en Broder (en af Stenhuggerne) og en

døde d. 17de Oktober 1846 hos sin og

Thorvaldsens Datter Elisa, der som Enke

efter den danske Oberstløjtnant, Kammerherre

J .P. F. Paulsen boede i Via dei due Macelli

No. 94. Hos andre Forfattere er der saa godt

som intet, der kan bruges til Rettelse og Sup-

plering af Thieles Fremstilling, hvilken de alle

har fulgt mere eller mindre kritikløst. Ikke

mindst gælder dette om Louise Seidler*), der

dog ikke nøjes med at oversætte Thieles

nedsættende Domme, men finder særligt

stærke Udtryk for at give sin Foragt for

„diese elende Italienerin, vvelche den Kunstler

mit unwurdigen Fesseln umschlungen hatte",

— „eine ganz gewohnliche, uppige, jåhzor-

nige Romerin — die dem sanften, stillen

Thorwaldsen bei verschiedenen håuslichen

Zwistigkeiten Gefåsze allerlei [!] Art an den

Kopf geworfen." — Bortset fra Anna Marias

egne Skrivelser i Arkivet giver de mang-

foldige Breve dér ogsaa kun lidt, fra Thor-

valdsens Haand slet intet, der kan nævnes

i denne Sammenhæng. Og i Vennernes

Breve kun faa og mest rent ubetydelige

Enkeltheder, som naar Angelo Cremaschi

beretter, at han og hans Døtre nogle Afte-

ner har haft hende med paa Spasereture, —
eller Arkitekten Charles Stanley, 24. Maj

1805 — fortæller, at hun har været „halvt

rasende", fordi hun saa længe intet har hørt

fra sin bortrejste Elsker, og maner denne lil

endelig ikke at glemme „det højrøde Maro-

quinskind", han har lovet at kobe i Livorno

— „paa det jeg ej skal blive indlemmet i

dine Forbrydelser" [saa husk det endelig for

Søster, der boede paa Piazza Barberina lige min Skyld, ellers faar jeg Utak af hende].

over for Elskerens Atelier. Og hermed er de

Oplysninger, Dr. Noack har kunnet skaffe til

Veje, saa omtrent udtømte. Hvad han endnu

har at tilføje, er væsentlig kun det, at hun

*) Uhden var født 1763 og døde 1835. Hans

Hovedværk er tre Bind over oldetruriske Sarko-

fager, 1827— 29 (Grasses Literaturgeschichte Side

1948. SmJ. A. D. Jørgensens Bog om Zoéga,

Note S. 224).

Af større Interesse er egentlig kun disse

Ord fra Stanley, d. 30te August samme

Aar, at „hun har været meget Syg og endnu

ej er frisk saa hun kan skrive. Hun har

haft Feber og und i den eene Side og har

lagt til Sengs siden Lørdags Aften. Skriv

*) Erinnerungen, udgivne af Hermann Uhde,

Berlin 1874.
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Hinde endelig til med næste Post det glæder

Hinde saa meget". Og derefter under d.

7ende September samme Aar:

,,Hun er ellers hvortil hun vel kan have

en smule Aarsag, ej saa ganske fornøjet

med at Du ej svarte Hinde paa Hindes

sidste Brev. Hun har bedet mig melde |?|

Dig, at Hun er frisk, hvilket jeg alt har

gjord, som jeg ogsaa sagde Hinde da jeg

bran |o: ,,brang", bragte] Hinde dette Brev

for at Skrive paa denne Side til Dig, men

hvilket Hun paa ingen Maade hvilde af den

andførte Aarsag" |o: fordi hun var vred|. —
Her har vi det sikre Vidnesbyrd om , at

Anna Maria ikke har været saa ukyndig i

Skrivekunsten, som Dr. Noack mener. Dette

fremgaar vel ikke med Vished deraf, at der

i Arkivet findes Breve fra hende ; de kunde

jo være udfærdigede af en anden eller af flere

andre efter hendes Diktat, og den Kends-

gerning, at de ikke alle fire er skrevne med

samme Haand, kunde tyde derpaa. Der er

dog vist ikke mindste Grund til Tvivl om,

at de tre første er egenhændige, det fjerde

derimod ikke. Brevene fra 1804 og 1805

indeholder, som man senere vil se. Udtalelser,

der direkte fastslaar, at Anna Maria ,,skriver".

De er skrevne med en uøvet, ikke sjælden

meget utydelig, paa sine Steder saa godt

som helt ulæselig Haand, afgjort en Kvindes,

vistnok den samme, som de ovenfor anførte

Ord — dem, Thiele vilkaarligt kalder en

„higlletto d'amorc" fra Thorvaldsen, men som

i Virkeligheden snarere er stilede /;"/ ham —
skyldes. I Epistelen fra 1813 er Haanden

derimod utvivlsomt en Mands, fast, tung,

næsten som „prentet". Paa første Side

øverst til venstre staar med samme Skrift et

stort og tydeligt J. C, hvorefter der kunde

være Grund til at antage Parrets fælles Ven

Angelo Cremaschi for den, som for Anna

Maria, der maaske har været sengeliggende,

— det var jo paa den Tid, Mælken slog hende

fejl — har fungeret som Sekretær. Over for

denne Formodning maa dog ikke forties, at

Brevet fra Cremaschi d. 13. August 1813

er skrevet med en helt anden , nærmest

kvindelig Haand — bortset fra den Om-

stændighed, at Elskerindens sidste Brev inde-

holder flere for Vennen lidet smigrende Ud-

talelser. Muligt er det imidlertid , at den

med Cremachis Navn undertegnede Skrivelse

vel er konciperet af ham, men renskreven af

hans Hustru eller en af Døtrene. Maaske

kan der spørges, hvorfor der her tales saa

udførligt om et Spørgsmaal som det, hvor

vidt Anna Maria kunde skrive eller ej.

Dertil maa da svares , at Sagen ikke kan

regnes for intetbetydcnde, hvor det gælder

saa vidt muligt at stille Thorvaldsens Elsker-

inde, ogsaa hendes Udviklingsgrad, i det

rigtige Lys*). At hendes Ortografi er højst

mangelfuld, behøver ikke i særlig Grad at

stemple hende som uciviliseret; den er i

hvert F'ald ikke slettere end Thorvaldsens.

Skriver hun ,,doppo"' for ,,dopo"
,

,,possibele"'

for ,.possibili"' o. s. v. , saa møder vi hos

ham Retskrivningsblomster som ,,Uveshed",

,,det beste" og „har kundet taget imod den"

(Brev til Schubart, d. 20. August 1808),

saa det er ikke uden Grund, at han gør Und-

skyldning for sin ,,elendige maade at Skrive".

Og saa gaar vi over til selve Brevene,

som de foreligger i Original og — her for

første Gang — i Oversættelse. I deres

Egenskab af ægte „documents humains" vil

de kunne give formentlig ikke helt betyd-

ningsløse Bidrag til en rigtigere Opfattelse

af Brevskriverinden og hendes Forhold til

Thorvaldsen end den , der kan vindes paa

Grundlag af Thieles Meddelelser.

*) Ved Læsningen og Oversættelsen al de

meget vanskelige italienske Skriftstykker med deres

slette Skrift, ureglementerede Ortografi, planløse

Interpunktion og talrige Jargonudtryk har Forf.

paa mange Steder haft udmærket Hjælp af Adjunkt

i Frederiksborg, Hr. cand. mag. Julius Nielsen,

der ved i flere Aar at arbejde i Vatikanets Biblio-

tek med Afskrivning af gamle Dokumenter har

erhvervet sig en sjælden Færdighed i Manuskript-

tydning.
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1.

Roma al di 10. Agosto 1804.

Carissimo Amico

Ricevei una vostra stimatissima al di 6 Agosto

per le mani dello Sigre Luigi, che mi trovo, che

stavo incomodata da vari giorni con un dolore

da una parte, che grazia Adio resto meglio ; se

vi dico, che doppo avere letto la vostra Lettera

parea di sentirmi meglio no vi dico bucia, e

molto piu quando intesi, che vi trovate di buona

Salute, che senza adularvi di essermi molto accuore

[a cuore]; lasso considerare a voi quando intesi

la seconda partenza, che non era possibele di

consolarmi e molto piu quando non era possibele

di sapere nuova della vostra persona, che potete

esser sicuro, che ne domadavo quanto potero, me

fu detto, che voi facea la More [o ; l'amore] con

la Cameriera della Sigra Contessa Molche, che non

poteo pensare a Roma, io non voglio credere a

quanto mi dicono ma vedendo, che non vi siete

degnato di farmi sapere niente di voi quasi dubi-

tavo, che doppo avere uscite le porte di Roma non

vi ricordaste piu di me; pare, che non sia cosi

percio vi prego di farmi sapere spesso le vostre

nuove giache non posso parlarvi a voce datemi

la consolagione in carta che prego i Dio [o: Idio]

che il tempo passi presto per ave [o: avere]

il contento di passare qualche poco di tempo in

vostra compagnia che non posso alletarmi senza

di voi, che questo sara un segno evidente, che voi

siete quelo [quello] di prima anchorche voi mi

scrivete una sola riga io sono[?] contenta fatemi

questo piacere; che assecuratevi, che io so [sono]

sempre quella di prima; allo vestre ritorno a

Roma non vi scordate di portarmi quella pella di

Marroquino ponso e se trovate qualchecosa di

bello per portare in petto fatemi il piacere di

comprarmi; vi salutano le Sigre Buti, che Anna

Maria e stata gravemente malata ma ora sta me-

glio vi salutano le Signore Bonducci il Signore

Luigi il mio esatore [o: essatore] e gli vostri com-

patriotti io non posso scrivere di piu, che non mi

sento troppo bene ma non vi pigliote pena perche

non sara niente perche tutti mi dicono, che io mi

sono ingrassata ma per altro incommodi non

mancano; fate capitale di me in tutto quello, che

vi puo occorrare [?] che mi credete abile da

questa parte ed intanto assecurandovi di tutta la

mia premura e salutandovi di cuore mi dico tutta

vostra Anna Maria Uhden.

Rom den 10 August 1804.

Kæreste Ven

Jeg har modtaget dit meget ærede af 6 August

ved Hr. Luigi*), som traf mig, da jeg var flere

Dage daarlig, med ondt i den ene Side, men jeg

har det Gud ske Lov bedre; naar jeg siger Dig,

at da jeg havde læst dit Brev syntes jeg at jeg

havde det noget bedre saa siger jeg dig ingen Løgn,

og meget mere da jeg hørte, at Du er ved god

Helsen, for uden at smøre Dig om Munden med
at være mig hjertenskær, lader jeg Dig betænke

at da jeg hørte om din anden Bortrejse**), var jeg

ikke til at trøste og meget mere, da det ikke var

muligt at høre nyt om Dig, for Du kan være vis

paa, at jeg spurgte efter alt hvad jeg kunde det

blev mig fortalt, at Du laa i med Grevinde

Molches Kammerpige, som jeg ikke kunde tænke

i Rom, jeg vil ikke tro paa hvad Folk siger mig

men naar jeg ser, at Du ikke har regnet mig

værd at lade mig vide noget om Dig, var jeg ved

at tro , at efter at Du var gaaet ud ad Roms

Porte, Du ikke huskede mere paa mig; det lader

til, at det ikke er saadan, derfor beder jeg Dig

om at lade mig tit høre nyt fra Dig, siden jeg

ikke kan tale med Dig, saa giv mig Trøst paa

Papir, for jeg beder til Gud at Tiden maa gaa

hurtigt for at jeg kan have den Fornøjelse at til-

bringe en lille Smule Tid sammen med Dig for

jeg kan ikke være fornøjet uden Dig og det skal

være et sikkert Tegn paa at du er den samme

som før om du saa skrev bare en eneste Linie

til mig vil jeg være fornøjet gør mig den Glæde

og vær vis paa at jeg altid er den samme som

før; naar Du kommer hjem til Rom glem saa ikke

at tage det højrøde Maroquinskind med til mig,

og hvis Du finder noget kønt til at gaa med i

Brystet saa gør mig den Glæde at købe det til

mig; jeg skal hilse Dig fra Damerne Buti'***) at

Anna Maria [Cremaschi] har været meget syg men

nu er det bedre med hende og jeg skal hilse Dig

fra Damerne Bonducci f) Hr. Luigi [,] min Rode-

mesterff) og dine Landsmænd nu kan jeg ikke

skrive mere, for jeg har det ikke rigtig godt men

det skal Du ikke tage Dig nær for det bliver ikke

til noget for de siger alle sammen at jeg er bleven

*) Rimeligvis Historiemaleren Johan Ludvig Lund,

med hvem Thorvaldsen i 1804 stod i venskabe-

lig Forbindelse.

**) Til Neapel med Grev Adam Moltke og

dennes Familie. Den første Bortrejse havde været

til Montenero.

***) Thorvaldsens Værtsfolk i Rom.

t) Fælles Veninder.

ft) „Esatore" eller „essatore" betyder den, som
kræver Skat op.
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saa tyk men for Resten har jeg nok af Daarlig-

heder; ger Regning paa mig til alt hvad jeg kan

være Dig til Tjeneste med, som Du tror jeg duer

til i den Henseende og saa forsikrer jeg Dig at

jeg helt er din og hilser Dig af Hjertet og kalder

mig ganske din Anna Maria Uhden.

Roma al di 17 Agosto 1805.

Carimo Amico

Dall momento dclia vostra partenza non ho

riposato ne notte ne giorno, perche non credevo

mai possibele, che voi potessero partire da Roma

m tal maniera, facendovi vedere di andare via in

colera, perche voi vcdevate il dispiacere, che pro-

vavo per la vostra perdita, e questo mi fece cre-

dere, che voi mi davate le vostro nuove subito

arrivato, e stato vano il mio pensiere, avendo

saputo, che voi avete scritto al vostro amico,

commandendo della salute dello vostro Cane,

avendo avuto tanto pensiere per una Bestia mi

pare, che non era un delitto di scrivere una riga,

sapendo voi tanto bene quanto mi fa piacere di

vedere i vostri Caratteri; capisco, che voi non

siate piu quello, che eravate prima ma ricordatevi,

che io doppo la vostra conoscienza mi fece [feci?]

scordare della perdita di mio Marito e figlie;

lasso [?] considerare a voi ora, che a mi pare,

che voi vi siate scordato della micizia [delT ami-

cizia] passata e e questo mi lo date a vedere tutti

li momenti e questa e la cagione della mia mala-

tia . pensare in uno maniera essere corispctla [?

skal vel være corisposta] in altra [.] assecuralevi,

che la mia amicizla non e stata fondata a nesuna

berberia e dovete compatire poiche voi sapete

bene che la [o: le] prime passione sono sempre

cattive e questa [x questo?] per mia disgrazia a

toccata [toccato] a me e non posso dementicarmi,

e da voi dipende la mia tranquillita con una ri-

spotta [risposta] subito; non posso scnvere di

piu perche la testa mi va via dallo grande dolore,

e qui daro fine per non piu attediarvi e resto

salutandovi cordialmente mi dico vostra

Affma Amica V^era

Anna Maria Uhden.

Rom d. 17. August 1805.

Kæreste Ven

Fra det Øjeblik af da Du rejste væk har jeg

hverken haft Ro Dag eller Nat, for jeg havde

aldrig tænkt mig at det skulde være muligt, at

Du skulde tage bort fra Rom saadan, at man

kunde se at Du rejste bort i Vrede, for Du kunde

da nok se hvor bedrevet jeg var ved at miste

Dig, og saa maatte jeg jo tro, at Du vilde lade

høre fra Dig saa snart Du var kommen derhen,

og min Tro blev til ingen Ting for jeg fik at

vide, at Du har skrevet til din Ven*) og spurgt

ham om hvordan din Hund har det, saa naar Du

havde saa megen Tanke for et Dyr synes jeg,

det kunde ikke være en Forbrydelse at skrive en

eneste Linie, naar Du dog saa godt véd hvor

megen Fornøjelse jeg har af at se dine Bogstaver,

jeg kan saa godt begribe, at Du er ikke længer

den, som Du har været, men Du skal huske paa,

at da jeg lærte Dig al kende glemte jeg Tabet af

min Mand og mine Dotre; jeg beder Dig betænke

nu, at jeg synes Du har glemt det gamle Ven-

skab og det lader Du mig se hvert Øjeblik og

det er Grunden til min Sygdom. Fele paa én

Maade og faa Svar paa en anden Maadc [.] Du kan

være sikker paa, at mit Venskab ikke har været

grundet paa nogen Slags lav Beregning**) og Du
maa have Medlidenhed siden Du nok véd, at de

første Lidenskaber er altid slemme***) og til mit

Uheld er det slaaet til paa mig og jeg kan ikke

glemme, og paa Dig beror min Fred med et Svar

straks; jeg kan ikke skrive mere for mit Hoved

løber rundt al den store Sorg, og her vil jeg

slutte for ikke at ulejlige Dig længer og forbliver

med hjertelig Hilsen og er din

sande hengivne I) Veninde

Anna Maria Uhden.

*) Arkitekten Charles Stanley. Dennes Svar

paa Thorvaldsens Brev giver udførlig Bulletin om
»Peruccas" Befindende og Opførsel.

) Der staar „a nesuna berberia", o: „a nes-

suna birberia" — egentlig „paa nogen Gavtyve-

streg".

**) Meningen usikker, rimeligvis den, at den

første Ungdomsforelskelse er haard at forvinde.

f) Maaske staar der ikke affma (hengivne),

men aflma, ,dybt bedrøvede".

3.

Roma al di 30 Agosto 1805.

Carismo Amico

Recivei una vostra Slimatima al di 28 Agosto

quale fu portatrice [!!] della mederne [o; medesima] il

Signe Carlo che mi trovo in Letto ed io ero molto

inquieta conlui [o: con lui] per la tracuragine

usatami [x usata a me] in tempo di malatia si

forte ; ma a pena che lo vidi, che mi portava una
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vostra Lettera, ni svani la colera ed gli usai

tutta la buona grazia, che e possibele.

Amico caro sapiate, che mi e tornato quello

Dolori, che quando voi partiste da Roma io non

ero ancora restabilita, come voi sapete ma non e

da paragonare come e stato questa volta perche

sono stata tre nottc e tre giomi sensa potere

pariare ne mangiare perche mi dava la febre e li

medicamenti soliti non mi anno giovato a nulle

ma Laqua di Canella li coranodino [o: liquore

anodino] e bevande di caponillc [o: camomille] e

fumenti [o: fomenti] delle sue [? sud = sudite?]

capomille; oggi e il primo giorno che mi sona

alsata e spero, che gradirete queste poche rige

benche non vi servano di consolazione perche non

vi posso mai scrivere, che mi trovo in buona

salute ma Dio dia bene a chi e stato la cagione

della mia poca o sia niente salute, che e stato il

'mio caro Marito.

Voglio darvi una nuova, che sono state prese

quasi tutte le buone donne di piaza di Spagna ed

altri siti e si vanno predendo a tutta passata

dicono, che siano due 200
[!J

liguratevi gli giova-

notti quanto sono inquietati; adio caro Marito ho

piacere di sentire, che voi state bene vi prego di

siare alegro e divertitivi giache vi trovate lontano

della mia compagnia, che a voi vi serve di noja;

pirucca [o:] Perrucca] sta benone e ho piacere di

vidervi presto e riposta subito e resto salutandovi

di vero cuore mi dico

Vostra Amica

Anna Maria Uhden.

Fatemi il piacere di comprarmi un paijo di

Ibrbice d'inchiterra [o: d'Inghilterra]; adio.

Rom d. 30. August 1805.

Kæreste Ven

Jeg har modtaget en æret Skrivelse fra Dig

den 28. August som blev bragt mig af Hr. Carlo*)

som fandt mig i Sengen og jeg var meget hidsig

paa ham fordi han var saa hensynsløs imod mig

naar jeg var saa syg; men knap saa jeg, at han

kom med Brev fra Dig, før min Vrede gik sin

Vej og jeg blev saa elskværdig mod ham som det

er muligt.

Kære Ven Du maa vide, at den Smerte er

kommen igen, som jeg ikke var kommen mig af

endnu da Du rejste fra Rom som Du nok ved

men det er ikke at ligne med hvad det var den

Gang for jeg har været tre Dage og Nætter uden

at kunne sige noget eller spise fordi jeg fik Feber

og de sædvanlige Mediciner hjalp ikke men Ka-

nelvand og Hoffmannsdraaber og Kamillete og

Kamilleomslag; i Dag er det den første Dag jeg

har været oppe og jeg haaber, at Du tager til

Takke med disse faa Linier skønt de ikke kan

trøste Dig for jeg kan aldrig skrive, at jeg er ved

god Helsen men Gud give Lykke til den som har

været Skyld i at jeg har liden Helbred eller slet

ingen, hvilken har været min kære Mand.

Jeg vil fortælle Dig en Nyhed, at næsten alle

de rare Damer fra Piazza di Spagna og andre

Steder er bleven tagne*), og de bliver nu ved

at tage dem stadig væk, de siger, at der er 200**).

Du kan tænke Dig, hvor de unge Mandfolk er

ophidsede; farvel kære Mand, jeg er glad ved at

høre, at Du har det godt, og jeg beder Dig være

glad og more Dig, siden Du er langt borte fra

mig, som bare keder Dig; Pirucca***) har det

udmærket, og jeg er glad ved snart at skulle se

Dig og faa hurtigt Svar, jeg forbliver med hjerte-

lig Hilsen og er

Din Veninde

Anna Maria Uhden.

Gør mig den Tjeneste og køb mig en engelsk

Saks. Lev vel.

*) Charles Stanley.

*) Politiet holdt endnu i Pius den Niendes Tid

jævnligt Razziaer efter løsagtige Fruentimmer,

som havde deres Tilhold paa Piazza di Spagna

og i de tilstødende Gader.

**) Der slaar „due 200", men menes vel to

Hundrede. Stanley skriver 150 eller.

***) Thorvaldsens Hund Perucca.

4.

Roma 24 Agosto 1813.

Essendo io stata con grande anzieta, ed aspet-

tazione fino å tutt' oggi di ricevere altri vostri

grati caratteri, e notizie dello stato di vostra

salute, quale me lo auguro prospero, e sempre

piu megliorato, attesa la buon aria, compagnia e

divertimenti, che costi [?] godete, e dall' ultima

mia, scrittavi (appena giuntami, che fu la posta),

non avendo io, con sommo mio rincrescimento

avute piu vostra nuove; cio mi fa stare rattri-

stata, e mesta, che percia [?] aspetto con desiderio,

che rispondiate subito a questa mia, per mia

quiete, ed allorche avete fissata la vostra par-

tenza, che spero, che sara, doppo fatta la Festa

Natalizia della Ambasciatrice , allora fateme lo

anticipitamente sapere, giacche vogliamo venirvi

incontro. Gia spero che å vostro ritorno, non

mancherete, di portare un ricordo si å me, che
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alla vostra figlia, quale posso dirvi, che goda

perfetta salute, va sempre piu crescendo in bonta,

e bellczza, e non vede meco Tora ed il momento

di poter rividcre, e baciare il suo caro Papa, ri-

tornato impinguato, che qui sarå.

Qui accluse vi mando certe carte , che mi ha

porlate la Madre del Signere Mori quale mi ha

pregato di mandarvele colla massima sollecitudine,

essendo da premura, ed attende da voi una qualche

prnnta risposta.

lo, caro Sigr Alberto, prescindendo da quelli

giorni, che viene å prendermi il commune nostro

Atnico Sigr Titta, e che mi conduce qualche voila [!]

in casa Cremaschi, del resto sto in casa a movermi

di pizzichi, ma cio poco m'importa, giache spero

divertirmi, allorche sarele voi qui tornato.

Sappiatc, che povera Margherita Cramaschi

sono da 25 giorni che sta in letto ammalata per

un forte dolore, sopragiuntole nel petto, e sono

State fatte alla meda emissione di sangue e messi

tre visicanti. Dio faceia, che possa presto supe-

rarla, ed il Sigr Cremaschi capisco bene, che e

un vero corteggiano, giacché dovete sapere, che

dopo la vostra partenza, si c fatto vedere de me

due sole volte, e se non avesse il povero Sigr

Titta, che non manca di favorirme, sarei fresca da

vero, che non uscirei mai. ma capisco bene il

fare (!) del Sigr Angelo, che quanto ci siete voi,

allora per i suoi tini, viene quasi ogni giorno a

trovarmi, e partito che siete stato voi, non gliené

é importato piu niente. Gine (!) mendaccio. che

c questo.

Venendo [8 Bogstaver ulæselige] del

vostro givovane Sigr Valeriano, e che mi ha pre-

gato di scrivervelo a suo norne el medo si e fatto

oncre nel concorso, ed ha ottenuto il primo pre-

mio, e per il piacere, e contentezza, che prova,

non cape in se stesso, ed ancora Lui desidera

l'ora ed il momento di revidervi e riabbriacciarvi.

Il medesimo adunque, il Formatore, il Sigr Titta

con la sua Famiglia, tutta la casa Cremaschi e

tutt altri vostri conoscenti, ed Amici, vi salutano

caramente, come facendo io con la cara vostra

Piccinina.

Vostra Affezionatissisma Amica

Anna Maria Udhen.

in attenzione di vostra riposta

passo affettuosamente[?] a

vedervi.

P. S. Non abbiate nessun timore dell' aria,

che qui é purgatissima[!] ne vi sono ammalati.

Rom d. 24. Aug. 1813.*)

Da jeg lige til i Dag har været i megen Angst

og Spænding efter at modtage et kært Brev fra

Dig. og Efterretning om hvordan Du har det, som

jeg haaber maa være godt, og stadig blive bedre,

i Betragtning af den gode Luft og Selskabet og

Fornøjelserne, som Du nyder, og da jeg, siden

jeg skrev sidst (ligesom Posten var kommen), til

min store Sorg ikke har hert mere fra Dig, gør

det mig meget bedrøvet og sorgfuld., og derfor

venter jeg med Længsel, at Du straks skal svare

paa dette Brev. for at jeg kan blive rolig, og naar

Du har bestemt din Afrejse, som jeg haaber skal

blive, naar Gesandtens Frues Fødselsdag er holdt,

saa lad mig det vide i Forvejen, fordi vi vil gaa

Dig i Mode. Jeg haaber jo, at naar Du kommer

tilbage, Du saa ikke lader være at tage en Erin-

dring med baade til mig og til din Datter, som

jeg kan fortælle Dig er fuldkommen rask, og altid

vokser mere i Godhed og Skønhed, og ligesom

jeg tæller hun Timerne og Minutterne, da hun

skal se igen og kysse sin kære Fader, naar han

er her igen, tyk og fed.

Vedlagt sender jeg Dig nogle Papirer, som

Signore Moris**) Moder har bragt mig, hun har

bedt mig sende Dig dem saa hurtigt som muligt, da

det haster med dem. og hun venter snart Svar.

Jeg, kære Signore Alberto, sidder med Und-

tagelse af nogle Dage, naar vor fælles Ven Sig-

nore Titta***) kommer og henter mig, og tager mig

somme Tider med til Cremaschis. Ellers sidder jeg

hjemme og gør mig Molion med at klø migf;, men

det bryder jeg mig ikke om, siden jeg haaber at

komme til at more mig, naar Du kommer igen.

Jeg maa fortælle Dig, al Stakkels Margherita

Cremaschi nu har været syg og sengeliggende i

25 Dage, med svære Smerter, som hun har faaet

i sit Bryst, og hun er bleven aareladt og har

faaet tre Trækplastre, Gud give, hun snart maa

staa det over, og Signore Cremaschi forstaar jeg

*) Thorvaldsen var rejst til Montenero, hvor

han var Gesandten, Baron Schubarts Gæst, og

hvorfra han tog til Lucca for at bruge Badene.

Anna Maria og den lille Datter Elisa havde han

indlogeret hos Kunsthandleren Angelo Cremaschi.

**) En af Thorvaldsens Medhjælpere.

**) Hvem det er, kan ikke oplyses. Maaske et

Spøge- eller Kælenavn.

f) Hvad ,.movermi di pizzichi" betyder, har

hverken italienskkyndige Landsmænd eller indfødte

Italienere kunnet give sikker Besked om. Rime-

ligvis er det Almuedialekt eller „Privaijargon'.

Oversættelsen her hviler da paa en Gisning. —
-Pizzicare" bet5'der egentlig „knipse" — jæ\Tifør

Musikudtrykket „pizzicato".
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godt, at han er en rigtig Hofmand, nu skal Du

høre, at siden Du er rejst, har han kun ladt sig

se hos mig to Gange, og hvis jeg ikke havde

den stakkels Signore Titta, som ikke lader det

mangle paa Tjenstvillighed imod mig, saa sad jeg

skam net i det, for saa kunde jeg aldrig komme

uden for en Dør, men jeg forstaar nok hvordan

Signore Angelo laver den, for naar Du er her,

saa render han her næsten hver Dag i sin egen

Interesse for at besøge mig, og saa snart Du er

rejst har han ikke mer brudt sig Tanke af Spor

om det. Sikken*) Løgn det er.

Jeg skal hilse Dig**) fra det unge Menneske

Signore Valeriano***), og han har bedt mig

skrive til Dig, at han har haft Ære af Konkur-

rencen, og har faaet første Præmie, og den Glæde

og Fornøjelse, som han føler, kan han ikke rumme

i sig selvf), og han længes stadig efter den Time

og det Øjeblik, da han skal se Dig igen og om-

favne Dig. Han altsaa og Gipsstøberen og Sig-

nore Titta med sin Familie og hele Familien

Cremaschi og alle dine andre Bekendte og Ven-

ner hilser Dig hjerteligt, ligesom jeg og din kære

lille Pige.

Din hengivne Veninde

Anna Maria Udhen. ff)

I Forventning om dit Svar ønsker jeg inderligt

at se Dig.

E. S. Du skal ikke være bange for Luften,

den er dejlig ren her og her er ingen syge.

*) Der staar det uforstaaelige Ord „gine".

**) Her er to ulæselige Ord erstattede ved

Gætning.

***) Vel en Elev af Thorvaldsen.

t) o: maa han dele med andre,

ff) Saaledes er Navnet skrevet i Originalen.

Den danske Biograf har, som allerede

sagt, handlet ilde med sin Helts Elskerinde,

har skildret hende saa lidet elskværdig, som

det var ham muligt, og det paa et næsten

helt igennem løst Grundlag, sjælden eller

aldrig saa meget som blot forsøgt paa at

argumentere, som det sømmer sig en ret-

skaffen Aktor. Mon det skulde være muligt

efter hvad der nu foreligger at give et nyt,

mere lignende, mere sympativækkende Portræt?

Nej, ikke et nyt, i alt Fald ikke et nogen-

lunde vel gennemført og solidt samlet; dertil

er Materialet vedblivende for fragmentarisk,

for ufuldstændigt. Men rense det gamle

for dets vilkaarligt hensatte Skygger og

Retoucher, det lader sig vel gøre. Og det

bør gøres. Den Smule Oprejsning, der kan

ydes Anna Maria, skal hun have, om ikke

for sit eget Mindes Skyld, saa for Thorvald-

sens. Og for Retfærdighedens,

Straks ved sin ,,Redegørelses" Begyndelse

lægger Thiele for Dagen, hvorledes han agter

at ,, fordele Sol og Vind" mellem de to

Parter i Sagen : Thorvaldsens Hjerte er ,,ube-

fæstet". Straalerne fra Romerindens ildfulde

Øjne smelter og tænder det. Meningen er

klar nok: den unge, uerfarne Kunstner

,,drages og lokkes", ikke ^f ,,sin egen Be-

gærlighed", som Apostelen siger, men af en

Forførerske, der hverken attraar eller evner

andet end at vække hans Sanselighed. Var da

virkelig Thorvaldsen i 1797 en saa „ube-

fæstet" og „uerfaren" Yngling, at han stod

halvt villieløs over for den første den bedste

smukke Kvinde, der stillede sine Fangegarn

op for ham? Sandheden er, at han den Gang

var 2 7 Aar gammel, at han ved sin Afrejse

fra København var forlovet med en god ung

Pige, som han nu, fem Fjerdingaar senere,

definitivt svigtede, og at han i den Tid, han

alt havde tilbragt i Italien, lige saa lidt havde

levet asketisk, som han i sine øvrige Mand-

domsaar gjorde det. Vi kan uden Betænke-

ligheder gaa ud fra, at ved „den velbekendte

Forbindelses første Ophav" den enes „Villie",

som der staar i Folkevisen, har været saa

god som den andens. At drøfte Spørgsmaalet

om, hvem af de to, der kalder, og hvem der

følger, vil i alt Fald være ørkesløst. Anna

Maria har stedse været omtalt som en Kvinde

med hedt Blod og med stærke Drifter, men

ganske det samme Vidnesbyrd faar jo Thor-

valdsen af alle, der har kendt ham — med

Undtagelse naturligvis af Thiele. Simpelthen

drejer det sig da her om to unge, let fænge-

lige, smukke Folk. han en udmærket nordisk
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Type, hun en. endnu prægtigere sydlandsk,

som vi lærer den at kende af Eckersbergs

Portræt, 1814*). De drages mod hinanden

af en vældig Magt, Blodets Magt, en plud-

selig og voldsom Forelskelse. Men mere end

en saadan ; sikkert ogsaa i Kraft af en Sym-

pati, der bunder i noget rigere og bedre end

den blotte Sanselighed. Thi en Forbindelse,

der ene hviler paa denne, kan vel holdes

gaaende Maaned efter Maaned, nogle Aar,

om saa skal være — men i det meste af

en Snes Aar eller mere! Mon der er nogen,

der finder dette tænkeligt? — Hvor længe

bestod imidlertid Forholdet mellem Kunstneren

og hans romerske Elskerinde? Ja nøjagtigt

véd vi det ikke; Thiele melder — og det

gør han fra sit Standpunkt klogt i — intet

derom, skønt han selvfølgeligt har vidst Be-

sked, og heller ikke ved Hjælp af andre

Kilder synes det at kunne oplyses. Men

bevisligt er det jo, at Skilsmissen mellem de

to endnu ikke var fuldbyrdet i 1817, det

Aar, da hun skal have truet med at dræbe

sig selv, sit Barn og sin Elsker, hvis denne

ikke lod sine Ægteskabsplaner fare. Her

har vi Sikkerhed for, at Forholdet varede

i hele tyve Aar. Men hvem siger os, at det

ikke, skønt afbrudt af Kunstnerens Ophold i

Danmark fra Juli 1819 til August 1820,

bestod endnu meget længere — hvorfor ikke

lige til Thorvaldsens endelige Hjemrejse i

1838? — I Aarene 1867 og 1868 kom jeg

i Rom meget sammen med en ældgammel

tysk Kunstner, den udmærkede Landskabs-

maler Johan Martin von Rohden, der havde

kendt Thorvaldsen nøje, omgaaedes ham i

næsten al den Tid, han var i Rom, og været

Vidne til en Del af, hvad der gik for sig

mellem ham og Anna Maria. Han mente,

at Forholdet mellem de to aldrig blev helt

opløst, om det end i Aarenes Løb skiftede

Karakter i væsentlig Henseende. At Thor-

") Originalen findes i den Hirschsprungske

Samling.

valdsen og hun ingen Sinde havde fælles Bo-

lig, bekræftede han, men føjede til, at Elske-

ren ikke sjældent spiste hos hende, og at det

var ved saadanne Lejligheder, hun kunde

finde paa at bombardere ham med „Geråthe

alier Art". Hvis man da fremdeles vil

karakterisere det, Anna Maria regner for et

Ægteskab, som et „løst Forhold", maa man

have en mildest talt ensidig Opfattelse af

dette Udtryks Betydning.

Og hvorfor gjorde Thorvaldsen sig ikke

fri? Hvorfor og hvorledes holdt Anna Maria

ham fast i saa lang en Tid?

Herpaa maa Svaret, vi uddrager af Thieles

Værk, blive følgende : Thorvaldsen vilde

hjertensgerne have hugget Baandet over,

men han kunde — turde ikke. Fra Aaret

1803 var han jo „nærmere end forhen knyt-

tet til hende ved sit Løfte om at sørge for

hendes Fremtid" — et Løfte hun, „listig" som

hun var, havde vidst at aflokke ham. Og

senere skræmmer hun ham med Truselen om

en større Blodsudgydelse : ikke alene hun Og

Barnet, men ogsaa han selv skulde jo lade

Livet for hendes Haand, hvis han svigtede

hende. En nydelig Forklaring, meget smig-

rende for .,vor Kunstner" I Til at begynde

med lader han sig bestemme af P'rygt for at

blive tvungen til pekuniære Ofre og senere

af Skræk for en vred Kvindes Hævn

skræmme til at opgive Tanken om at gifte

sig og til i Aarevis at holde Skinliv i et

Forhold, han for længst er led ved. Sat

sapievti. — Saa er dog Dr. Noacks Forkla-

ring mere tiltalende. Han holder det for

sandsynligt, at Thorvaldsen har følt sig bun-

den ved sin Samvittighed: han har jo „været

med til letsindigt at øde et Livs Lykke"

(von Uhdens), „har revet hende ud af en

sikker og anset Stilling, brudt det Baand, som

knyttede hende til hendes Familie, og saa-

ledes, mere eller mindre tankeløst, paataget

sig Forpligtelsen til at give hende i det

mindste udvortes Erstatning for, hvad hun

havde mistet". Slaa sig til Taals med den
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tyske Forskers Opfattelse vil man imidlertid

vanskeligt kunne; havde Forholdet været af

en saadan Art, at en ^udvortes Erstatning"

kunde forsone dets kvindelige Part med

Tanken om dets Opløsning, vilde Sagen vel

kunne være ordnet ved, at Thorvaldsen lod

hende gaa af med Pension. Men sligt har

han lige saa lidt villet byde hende, som hun,

hvis det var blevet foreslaaet, vilde have

nøjedes dermed.

Nej, Sagen er den ganske simple, at de

to har, som. man siger med et kønt, om end

nok saa beskedent Udtryk, „holdt af hinanden"

trods alt. De har set hinandens Fejl og lidt

under dem, og alligevel har de ikke kunnet

skilles. Hun var, som Louise Seidler siger,

yderlig hidsig; Thiele kalder hende „den

skinsyge Anna Maria", og sikkert er det, at

disse to Momenter i Forening mangen Gang

kunde faa Udtryk i afskrækkende Former og

give Anledning til Rivninger. Men er der

vel nogen, der nærer mindste Tvivl om, at

hun havde fuldgod Grund til Skinsyge, og

at Udbruddene af denne ikke behøver at

have været mere ondartede, end det ligefrem

følger af, at hun havde en Sydlænderindes

hede Blod i sine Aarer? -— Thorvaldsen var

hende utro, om end ikke just paa en saadan

Maade , at Comtesse Moltkes Kammerpige

kunde tænkes at være hende en i Længden

„farlig" Rival. Men om hendes „ægteskabe-

lige" Troskab har der aldrig, end ikke af

den fordomsfulde og mistænksomme Biograf,

været opkastet mindste Tvivl; selv Sladderen,

der jo ellers altid plejer at arbejde ihærdigt

med et Forhold som det her omhandlede,

har ladet hende gaa fri; i modsat Fald

skulde Thiele i sin Egenskab af Specialist

paa det Omraade at citere „Rygter", anføre

hvad der „hed sig", „sagdes" o. s. v., uden

Motivering, vist ikke have forsømt at lade os

det vide. Tilføjes kan det, at saa vel den

ovennævnte von Rohden som Maleren Kiichler

i sin Tid udtalte sig afgjort til Fordel for

hende i den givne Retning, skønt ingen af

dem personligt havde kunnet lide hende.

Thiele gør sig al Flid for at skildre hende

som en beregnende Natur, og det er ikke uden

Hensigt, at han lader Thorvaldsens Elskerinde

i 1803 række sin Haand „til en mere vel-

havende Mand*) i formeligt Ægteskab". —
Beregnende! Paa den Tid, da hun hengav

sig til Thorvaldsen, var denne jo en fattig

Stipendiat, som arbejdede lidet og næste

intet solgte, kendt af faa; ikke ét af hans

betydeligere Værker havde endnu set" Lyset,

og om, at „den listige Romerinde" skulde

have været listig nok til at ane noget om hans

glimrende Fremtid, kan der dog fornuftigvis

ikke være Tale. Og hvad ofrede hun ikke for

hans Skyld? Selv nævner hun i Brevet fra

17de August 1805 kun Manden og de to

smaa Døtre. Men hun kunde i denne Sam-

menhæng med lige saa megen Ret have

mindet om sin Opgivelse af Stillingen som

fornem Frue, noget, som netop Italienerinderne

ellers nok forstaar at sætte Pris paa, og af

den sikre Udsigt til gode pekuniære Kaar for

Resten af sit Liv**). Om, at hun nogen

Sinde har . søgt i utilbørlig Maade at udbytte

sin Elsker eller overhovedet været ham en

dyr Passion, foreligger der absolut intet.

Ret betegnende er det, at de Gaver, hun beder

ham bringe hende hjem fra sine Rejser, er —
et Stykke rødt Maroquin, en Brystnaal og

en Saks.

Det staar endnu tilbage i Korthed at under-

søge Thieles Ret til at kalde Thorvaldsens

Forhold til Anna Maria „en mørk Traad,

indflettet i vor Kunstners Liv", til at vise

os hende som en, der ikke alene blev

hans Plageaand i en Række af Aar, men

tillige virkede hemmende paa ham, stod

hans sande Lykke i Vejen. Det maa under-

streges, at Thiele her er vor eneste Kilde,

*) Udhævet af Forf.

**) Zoéga priser i sit Brev (anført af A. D.

Jørgensen S. 224) von Uhden lykkelig, fordi han

kan dyrke sine Studier frit og uden Hensyn til,

hvad de koster og indbringer.
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og at han end ikke gør mindste Forsøg paa

at begrunde sit Udsagn; intet uden de nøgne

Postulater. Der er ikke noget som helst,

der godtgør eller blot gør det sandsynligt,

at Elskerinden overhovedet har haft Betyd-

ning for Thorvaldsen som Kunstner, eller

om, at hun i væsentlig Grad har grebet

forstyrrende ind i hans Liv. I Smaating,

— ja naturligvis; at hun mangfoldige Gange

har ærgret og opirret ham, staar jo fast nok.

Men i alt, hvad der vedrørte det personlige,

det rent menneskelige, var den store Mester

afgjort en let Natur, Sangviniker nok til

altid hurtigt at kunne ryste Livets Ubehage-

ligheder af sig og komme til Hvile efter

Sindsbevægelsen. Blev Elskerinden ham, naar

de var sammen, for besværlig ved sin Hid-

sighed og sin Skinsyge, stod det ham jo

altid frit for at gaa sin Vej fra hende for

ikke at komme igen, før han havde Lyst;

han var ikke af dem, der uden Nødven-

dighed paalagde sig eller lod sig paalægge

Baand. Rimeligst er det, at han fra først

til sidst har taget hele Forholdet som noget,

der ikke maatte eller kunde gribe for dybt

ind. Sorger i Ordets dybere Forstand har

hun da næppe voldt eller kunnet volde ham.

Paa den anden Side er der god Grund til

at tro, at Forbindelsen og Samlivet med
Anna Maria tidt og paa mange Maader har

været ham til Glæde og Opmuntring, og at

han deri har fundet den Hvile, som han

helst søgte, og som bedst passede for ham.

Fordi hun lejlighedsvis var voldsom i sine

Anfald af „rahbia"*), kan hun jo helt vel til

Dagligbrug have været mild og omgængelig

over for Elskeren; ja man tor vel sige, at

denne i modsat Fald ikke vilde have holdt

saa længe ud med hende. „Klog var hun,"

sagde von Rohden, „men fuldkommen aand-

løs og uden Begreb om Kunst". Dette sid-

ste har sikkert passet Kunstneren ret vel.

I Atelieret, i de fine danske, tyske og ita-

lienske Kredse i Rom kunde han faa nok af

„aandrig" Konversation og af de „skønne

Kunster og Videnskaber". I de egentlige

Hviletimer vilde han helst være helt fri

for sligt spille Lotteri eller smaasnakke
og gantes med Anna Maria og andre, der.

hvad positive Kundskaber angaar, stod paa

omtrent samme Trin som Flertallet af hans

mandlige Venner — og som han selv. At
hun ligesom sin Elsker sad inde med Evne
til at forstaa Skæmt og ikke var blottet

for Lune, lærer hendes Breve os. I det

hele kan der af Brevene uddrages et og
andet, som vidner om et hyggeligt, ja hvor-

for ikke sige kærligt Forhold mellem de to.

Saaledes netop den spøgefulde Tone, hun
hist og her anslaar, endnu mere den ægte

Klang i hendes Kærlighedserklæringer til

ham, vel ogsaa i hendes Klager og Bebrej-

delser, allermest ved, at hun kalder ham sin

„kære Mand" (mariio — Ægtefælle). Dette

turde hun næppe have vovet, dersom hun

havde manglet Sikkerhed for, at det ikke

vilde blive taget hende ilde op.

*) Raseri, Arrigskab.

I Sagen contra Anna Maria har Thiele

været en voldsom og hensynsløs Aktor;

først nu, omtrent to Menneskealdre efter

hendes Død, er der gjort Forsøg paa en

Defension. Denne skal, derpaa vil Defensor

have Lov til udtrykkeligt at gøre opmærksom,
dog ingenlunde gaa ud paa at kræve den

anklagede „pure frifunden". Hendes Brøde

ligger klart nok for Dagen, og at hun har

været et Menneske med mange og store

Fejl og Lyder, er en Kendsgerning, som
ikke lader sig bortræsonnere. Hensigten har

været den at vise, at hun hidtil er bleven

fremstillet ensidigt og i et i alt Fald delvis

falskt Lys — hun selv saa vel som hendes

Betydning for den største danske Kunstner.

Ogsaa for hans Vedkommende kan det her

givne Indlæg maaske, om end kun indirekte,

betragtes som en Defension, saa vist som
det ikke kan tjene ham til Ære, hvis han

til evige Tider skal staa som den, der i en

Aarrække har ladet sig binde med „uværdige

Baand" til „et usselt Fruentimmer". — „Sig

mig, hvem Du elsker, saa skal jeg sige Dig,

hvad Du er værd." Saaledes kan vel et

gammelt Ord omformes uden at tabe derved.

— Og hermed være da den forhenvæ-

rende Geheimeraadinde Anna Maria von Uh-

den, født Magnani, Thorvaldsens Elskede,

indstillet, ikke, som allerede sagt, til Frifin-

delse, men til mildeste Dom.

-=>£Oe'©5<
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T tegne et Billede af Grev

Holstein-Ledreborg som Po-

litiker er, naar Billedet skal staa

blot nogenlunde fast i Konturerne,

en saare vanskelig, næsten uløse-

lig Opgave. Thi saa ofte Grev

Holstein er optraadt i den aktive

Politik, saa lidt kan han siges at

have havt et fast Partistade inden-

for dennes Rammer. At sige, at

han, da han begyndte sin Løbe-

bane som Politiker, optraadte som

Højremand og derefter blev Ven-

stremand, indtil han selv ret plud-

selig brød af, udtømmer slet ikke

Spørgsmaalet. Sagen er nemlig

den, at Grev Holstein vistnok altid

førte sin Politik ud fra sit eget

personlige Synspunkt. Faldt dette

— som i Begyndelsen —
sammen med Højres, stillede

han sig i Højres Rækker,

men saasnart han følte, at

det var ham umuligt at

holde Fodslag her, fordi han

havde bidt sig fast i den

af Holck i dennes Statsret

docerede Lære om Utilste-

deligheden af provisoriske

Finantslove, medens han

forkastede den af Prof.

Matzen senere fremsatte

Lære om Lovligheden af

Provisorier ogsaa naar det

gjaldt Finantsloven, ændre-

de han Kursen.

Nu maa man vel erindre,

at det var dclU statsretlige

Spørgsmaal, der i Halv-

fjerdserne satte det store
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og afgørende Skel mellem Højre og Venstre,

og Grev Holstein kunde derfor nok i første

Omgang stemme mod det I. A. Hansenske Ex-

periment at nægte Finantsloven for paa den

Maade at erobre Ministertaburetterne for Par-

tiet, et Forsøg, Holstein afviste som en

Meningsløshed, „naar man ikke havde Re-

volutionen færdig bagved". Men han maatte

alligevel, naar Sagen blev til Alvor, stille sig

paa dens Side, der hævdede de provisoriske

Finantslovcs Ulovlighed.

Grev Holstein blev saaledes Venstremand i

Henhold til sit statsretlige Grundsyn, og han

maatte vedblive at være det, fordi han trods

sin tilsyneladende politiske Omskiftelighed

holder urokkelig fast ved de Doktriner, han

anser for de rigtige. Karakteristisk for denne

hans Fastholden ved det Princip, han har

sluttet sig til, er det da ogsaa, at han be-

standig har taget bestemt Afstand fra en

anden af Venstres Doktriner: Læren om, at

de paa Livstid kongevalgte Landsthingsmænds

Mandater bortfaldt ved en Opløsning af

Landsthinget.

Den Gang — som nu — opløste det for-

enede Venstre sig idelig i Grupper, der be-

kæmpede hverandre paa det ivrigste; Grev

Holstein blev aldrig Fører for nogen af disse

Grupper, men sluttede sig snart til Frede Bojsen^

hvem han vel personlig stod nærmest, snart

til Hørup, medens han næsten altid stod

Berg temmelig fjernt og af og til endog

traadte i skarpt Modsætningsforhold til denne.

Men i hvilken Gruppe han end optraadte,

spillede han en betydelig Rolle, og da navn-

lig ved sin Begavelse som Taler.

Thi en udmærket parlamentarisk Taler var

Grev Holstein alle sine Dage. Paa \''alg-

tribuner og Folkemøder kunde han ikke tage

det op med Berg og Hørup; der var ingen

Pathos, ingen svulmende Rhetorik i hans

Tale. Men paa Thinge var han absolut

Partiets Førstemand. Hans Tale var nemlig

først og fremmest naturlig. Han brugte det

daglige Livs Ord og Vendinger og krydrede

dem med vittige Sarkasmer, smaa aandfulde

Pointer, der aldrig fremsattes paa en irriterende

eller vigtig Maade, men blinkede i hans Tales

let rindende Strøm som de sølvskinnende

Smaafisk, der hører hjemme i den. Af og

til kunde han ægge og drille Modstanderne

til Gavns, som da han med bidende Vid

kaldte Ministeriet Fonnesbech „tyndere The

paa de samme Blade", men selv Modstanderne,

der ærgrede sig over hans dialektiske Spil

med alvorlige Spørgsmaal, kunde ikke lade

være med rent æsthetisk at nyde hans Vel-

talenhed. Særlig glimrede han 1 Replikken,

og her fik han ikke saa sjelden Overtaget

endogsda over Hørup, der ikke havde sin

Styrke paa dette Punkt.

Grev Holstein har altid ligefra Ung-

dommen af været en stor Charmeur, det

vil sige overfor Folk, han selv syntes om.

Han har fremfor alt alle sine Dage været

ligefrem, i høj Grad usnobbet, men overfor

Mennesker, han af en eller anden Grund ikke

følte sig tiltalt af, kunde han unægtelig ogsaa

optræde ret affejende. Derfor var han ogsaa

i sin Ungdom ingenlunde populær blandt sine

jævnaldrende Standsfæller, som ogsaa gennem-

gaaende stod betydelig under ham i Be-

gavelse.

Atten Aar kæmpede Grev Holstein i Venstres

Rækker. Saa traadte han tilbage, idet han

erklærede, at Grundlaget for hans Politik nu

og for altid var bristet. Han havde vistnok

den Gang haabet paa at skabe en Alliance

mellem Folkethingets Venstre og en Gruppe

af Landsthingets Godsejere, som han antog

ikke vilde være uvillige til at svigte Estrup.

Planen slog fejl, og Holstein-Ledreborg traadte

ud af dansk Politik.

I nitten Aar har han nu levet som Privat-

mand, og naar han nu paany træder ind i

dansk Politik, er det under helt andre Vil-

kaar. Det vil nu vise sig, om den veltalende

Oppositionsmand nu, da han har faaet Magten

og dermed Ansvaret, vil være i Stand til at

vise, om der bag hans Ungdomspolitiks ydre
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glimrende Skal findes den Kærne af Alvor

og fast Villie, der maa kræves af den Mand,

som i disse forvirrede Tider tager Statsskibets

Ror i Hænde.

Heldigvis har Grev Holstein i sin Tid be-

vist, at han baade ejer Alvor og Villie og

kan forfølge et Maal, han har sat sig, med

ikke ringe Energi. Han levede vel som

Student med i Selskabslivet, tilbragte forøvrigt

ogsaa en Del af sin Tid med i et mindre

Samfund af Jævnaldrende, blandt hvilke kan

nævnes Algreen-Ussing, Carl Carstensen og

Jacob Scavenius , at holde Diskussionsmøder

om politiske Spørgsmaal, men da det gjaldt

at tage statsvidenskabelig Embedsexamen

nøjedes han ikke — som saa mange andre

i hans Stilling — med at lade staa til og

ved Hjælp af sit gode Hovede se at slippe

nogenlunde igennem Prøven. Nej, han kastede

sig med Flid og Energi over Studiet, og

Resultatet var en glimrende Examen med

lutter Laud'er baade i Hoved- og Bifag. Og

det tjener ham til Ære, at han den Dag,

Examen var endt, følte sig langt stoltere

overfor Kammeraterne over dette Resultat,

end han nogensinde havde vist sig af sit

Navn og sin Rang.

Paa samme Maade gik det med hans Over-

gang til Katholicismen. Det var ikke nogen

Flyvegrille af en ung, vordende Lehnsbesidder,

der vilde more sig med at forbause Borger-

skabet i den gode Stad København. Ganske

vist lykkedes dette ham i en ualmindelig

Grad, men jeg tror egentlig slet ikke, han

selv lagde videre Mærke til den Opsigt, han

herved vakte. Nej, i Virkeligheden var hans

Overgang Frugten af lange og ihærdige filo-

sofiske og theologiske Studier. Og efter at

være naaet til Overbevisningen om, at for

ham var Katholicismen den eneste sikre Havn,

tilegnede han sig ogsaa den katholske Kirkes

Dogmer og hele dens theologiske Apparat,

saa at han i en Polemik, han indlod sig i

med flere protestantiske Præster, kunde for-

svare sit Standpunkt med stor Dygtighed og

ikke ringe Lærdom.

Man kan ikke lade være med at tænke

paa , hvilken glimrende Rolle han med sin

store parlamentariske Begavelse og som ivrig

troende Katholik vilde have kunnet spille,

hvis han i Stedet for dansk Folkethingsmand

havde været fransk Deputeret eller Senator

under den store Kirkekamp for nogle Aar

siden. Nu har hans Religion og hans politi-

ske Liv ingen Berøringspunkter havt, og det

er vel i Grunden ikke faldet ret mange ind,

at Grev Holstein jo er den første Katholik,

der efter flere Hundrede Aars Forløb indtager

en Plads i den danske Konges Raad.

Holstein gik som ovenfor omtalt i 1890

ud af dansk Politik med den Erklæring, at

„Grundlaget for hans Politik nu og for altid

var bristet". Mon Sandheden ikke snarere

var den, at dansk Politik netop paa den Tid

befandt sig paa et dødt Punkt, hvor der

manøvreredes frem og tilbage med smaa

Skridt. For Hørup kunde maaske nok Kampen

for „det gode danske Smør" være en Alvors-

sag, men man kan daarlig tænke sig Holstein-

Ledreborg tage Sagen som andet end et lille

politisk Trick, — der mislykkedes.

Nu er der atter Alvor nok i dansk Politik

— vel ogsaa for ham, og trods hans 70 Aar

skal man ikke være altfor sikker paa, at Grev

Holsteins Ministertid bliver helt kortvarig.

Nu da han endelig sidder i Saddelen, kunde

han vel ogsaa nok faa Lyst til at ride. Men

i Politik skal man være varsom med Spaa-

domme. Hørup profeterede, at Estrups Mini-

sterium kun blev en „Jagtrubber". Jagt-

rubberen varede 19 Aar.

F. Bauditz.
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Facaden mod Slotspladsen. (Efter en Model).

DANMARKS RIGSBORG
HVAD DER FOREGAAR BAG PLANKEVÆRKERNE PAA SLOTSHOLMEN

Af H. BOESGAARD.

Da de i Begyndelsen af Maj Maaned 1907

begyndte at hugge i Christiansborg-

Ruinens Mure, og de sværtede Kulisser med

de gabende Vindueshuller efterhaanden sank

i Jorden under sære Omskiftninger i Fysio-

gnomi og Silhouetvirkning, var det for

mange, som tog de noget fra os.

Architekl

Thorvald

Jergensen

i sin

Tegnestue.

Det var sid ikke dcu Fornemmelse, som

det „rædsommajestætiske" Syn af Christian

VI. s Slot i Luer vakte hos Rahbek hin Februar-

aften i 1794, da „den røde Hane galende

forkyndte en blodig Periodes ildsvangre

Morgenrøde", og som greb vor egen Slægt,

da Kanalerne i Oktobernatten 1884 paany

genspejlede et Flammehav. For vi vidste jo

allesammen, at Ruinen stod der graa og

trist som et Gravmæle under den sollyse

Himmel midt i den levende By, og der jo

tnaatte en Forandring i dette.

Men dels var vi bleven vænnede til den,

dels havde Ruinen under visse Forhold sin

egen fantastiske Skønhed og Stemning, —
og saa var der jo saa langt til Vej-Ende

med Genrejsningen. Først ved Udgangen af

Aar 1913 skulde det nye Slot staa saa

nogenlunde færdigt i det Ydre, og saa igen

et langt Aaremaal — lige saa længe igen —
inden det hele var fuldendt; det var paa saa

langt Sigt altsammen, og nu havde vi ingen-

ting i Stedet. Vist tog de noget fra os: Et

stort Stykke Inventar, en Stump Skrammel,

men alligevel noget, som fyldte i Stuen, og

som hviskede en hel Del, naar man lyttede

rigtig efter.

Saa hegnedes Tomten med Plankeværker,

og der rejste sig nette smaa kronede Skure,
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Christiansborg set fra det nye Nikolaj Spir.

Og alt som de over 40,000 Kubikmeter

Murværk blev brudt ned, hørte og saa vi

dernæst, hvordan Absalons Borg og de

andre gamle Værker, Hjærtekamret i vore

Fædres By, tegnede sig i Grunden, — For-

tiden rejste sig af Graven og gav os noget

at tænke paa. — Saa kommer Grundstens-

nedlæggelsen paa

4 Aars Dagen for

Genopbygningslo-

vens Vedtagelse,

den 15. November

1907, da med me-

gen Pomp den

gamle hugne Sten

med de meget si-

gende Fyndord

„Rex, lex, jus"

blev muret fast i

Grunden.

Der skete altsaa

virkelig noget der-

inde bag Planke-

værkerne, som al-

lerede begyndte at

dækkes af Vildvinen !
— Slag i Slag bragte

Aviserne derefter Bud om, hvad der gik for

sig. Vi fik at høre om store offentlige

Udbud af Arbejde, om Overdækning af de

fundne Ruiner, om Nedbrydningens Afslut-

ning (Juni 1908), om Fuldførelsen af Taarn-

fundamentet, om Architekt Thorvald Jorgcuscns

Parti ved

Kongeporten

set i Fugle-

perspektiv.
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Idé, at bede Landets Kommuner give Granit-

sten til Beklædning af Slottets Facade o. s. v.,

den nye Borg rejste sig altsaa virkelig, og

det var slet ikke saa kedeligt at følge dens

Rejsning.

Hvor vidt man da nu er med denne, hvad

Slotsarchitekt Thorvald Jørgensen og hans

Konduktør, Architekt Erhardt Petersen og

hans øvrige Hjælpere og Arbejdere indtil

Dato har udrettet, og hvad fremdeles staar

for, — dét er det, der paa disse Sider skal

berettes om i flygtige Rids.

Vi begynder med Begyndelsen

:

Da Slottet den 6. April 1906 var over-

draget Thorvald Jørgensen, Undersøgelser

og Forarbejder foretagne, og man efter godt

3 Fjerdingaars Arbejde, i Juni 1908, var

bleven færdig med Nedbrydningen, — da

fremdeles de fremdragne Ruiner var over-

dækkede for senere at fremstaa som Museum,

gik man i Gang med Fundamenteringen af

det store Taarn, hvilket stod paa fra Sep-

tember 1907 til Juni 1908. Der skal jo

som bekendt Taarn paa Borgen, et himmel-

stræbende, kobbertækket Taarn paa 380 Fods

Højde fra Sokkel til Fløj. Der er maaske

mellem de lærde delte Meninger om dette

Taarn sat paa en Barokbygning. Hvorom

alting er: det har for Bygmesteren formet

sig som en Del af dét, han ønsker givet

Udtryk i RIgsborgeti, det festligt-pompøse

;

det centrale; det, mod hvilket Blikkene søger;

det, der hæver sig over Tagene, som flok-

kes om dets Fod. Og København, engang

„de skønne Taarnes Stad", bhver en Pry-

delse rigere, sit gamle Navn saa meget mere

værdig.

Det næste store Afsnit af Arbejdet blev

Underbygningen til hele Slottet og Opførelsen

af de vidtstrakte Kældere. Disse, der er

fuldførte i Løbet af det sidste Aar, bestaar

af to Etager: Underst en 3^/0 Alen høj In-

geniørkælder, der er fremkommet ved, at

man har gravet 1^4 Alen ned under den

tidligere Kælder og hævet Gulvet i den

overliggende Kælder andre I '/^ Alen. Den

optages af Friskluftsledninger, Gas- og Vand-

ledninger, og hvad ellers et fuldt moderne

Hus kræver af sit Sanitetsdepartement. Et

ejendommeligt Liv rører sig i disse Dage i

denne Labyrinth af underjordiske Gange, hvor

Arbejderne ved Skinnet af hvæsende Ace-

tylenfakler udkradser Fuger ved elektrisk

drevne Mejsler og iøvrigt lægger den sidste

Haand paa Værket.

Over Ingeniørkælderen ligger den øvre,

lyse og luftige Kælderetage, hvori der, uden

at man behøver at gaa paa Akkord med

de hygiejniske Krav, skal indrettes en Del

Beboelseslejligheder (f. Eks. for Rigsdagens

Portner, for Slottets og Højesterets Funk-

tionærer o. s. v.) samt Lokaler for Rigsdagens

Trykkeri. Disse Rum kommer nu til at staa

hen i 5— 6 Aar til fuldstændig Udtørring

og vil foreløbig blive benyttede som Maga-

siner.

Saa vidt er man i Øjeblikket med Arbejdet;

der er ikke gro't en hel Del op over Jor-

den, men der er ikke desmindre taget et

forsvarligt Tag, hele Grundplanen er vokset

frem af Ruin og Kaos. Nu er der noget

at bygge op paa.

Ja, man er da egentlig ogsaa begyndt

paa dette, al den Stund Taarnets Underbyg-

ning er naaet op i Højde med Stueetagen

(paa Billedet ses den springe frem fra Bygge-

linjen og ud i Slotsgaarden), og næsten hele

Sokkelen er sat op af Kommunernes Sten.

Og her er vi da ved et vigtigt Punkt i Slot-

tets Genrejsnings-Historie.

Allerede under Konkurrencen om Planerne

til det nye Christiansborg opstod hos Ar-

chitekt Thorvald Jørgensen den Tanke at

bygge Slottet af dansk Granit i Stedet for

af udenlandsk Sandsten. Fra de ældgamle

danske Granitkirker véd man, hvor solidt et

Materiale Granitsten er; medens Sandstenen

stadig forvitret, holder Graniten sig gennem

Aartusinder. For Architekten laa der noget

kunstnerisk tiltalende i at overføre Barok-
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stilen, som vi her-

hjemme kun naaede at

faa kopieret i den frem-

mede Sandsten, i vor

egen Granit og om-

forme den efter Materi-

alet, og det forekom

ham, baade at der vilde

opnaas en ny Virkning

— en rigere og kraf-

tigere — gennem Gra-

niten, og at Christians-

borg herigennem vilde

faa en ganske anden,

en egen Lands-Værdi

for dem, der skulde

færdes der. For Fol-

ket i det hele vilde

Slottet — som Thor-

vald Jørgensen udtryk-

te det i sin Henven-

delse herom — komme til at virke bredere

og kraftigere med et mere hjemligt Præg.

Det vilde blive Rigsborgen.

Tanken vandt Tilslutning, en Prøvemur —
som nu kan ses ud mod Rigsdagsgaarden —
faldt meget opmuntrende ud, og med god

Anbefaling gik Architektens Anmodning ud

til Landets Kommuner: Om de ikke havde

Lyst til hver at

give nogle Mark-

eller Søsten af

dem, der laa

spredt paa deres

Strand eller Mar-

ker, paa det at

det nye Christi-

ansborg kunde

blive hele Lan-

dets Hus? Hen-

vendelsen var

udmærket moti-

veret. Der hen-

vistes til den

Medejendoms-

^Bns^sr^^

Proveinur med KumiiiuiiL'.sii;n (ud imod Rigsdags-

gaarden).

''^^'

Udkradsning af Fuger

følelse, med hvilken

Folk vilde se paa Bor-

gen, der var klædt

med Sten fra alle Lan-

dets Egne, — til det

økonomisk tiltalende i,

at der med Granitens

Anvendelse vilde for-

blive godt og vel halv-

anden Million Kroner

her i Landet for Ar-

bejdsløn og Materiale,

— og til det praktisk

og kunstnerisk heldige

i at foretrække Granit-

borgen for Sandstens-

slottet.

Byggeudvalget be-

stemte da, at Beklæd-

ningen af Kælder og

Stue paa Bygningens

udvendige Side skulde udføres af tilpassede

Mark- eller Søsten, saaledes at den Side af

Stenene, der vender udad, saa vidt muligt

skulde beholde sin naturlige glatte Flade uden

Behugning. Der maatte paaregnes ti Sten

fra hver Kommune i Landet for at komme

op paa det nødvendige Antal Sten — ca.

8000 Stykker — og denne Beregning holdt

Stik. Fra hvert

Amt kom de, ri-

geligst fraSvend-

borg. Maribo og

Holbæk Amter,

det tiltalte øjen-

synligt Befolk-

ningen, dette at

bære Sten til Na-

tionens eget Hus.

Til sene Tider

vil nu de gamle

Graasten,der for-

synes med Kom-

munernes Sig-

natur, fortælle,
i Tunellen under den tidligere Kol .miiJe

(Ingenierkælderen).
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Slotsgaarden med Foden af det nye Taarn.

at der dog var ét Arbejde, ved hvilket man

i Begyndelsen af det tyvende Aarhundrede

kunde tage et Tag i Fællig.

Netop det, at Stenene kommer fra forskel-

lige Dele af Landet, vil give Granitmuren en

rigere Afveksling og en livfuld Farvevirkning.

Alle Baand, Gesimser, Portaler og Vindues-

indfatninger udføres af bornholmsk Granit,

og over Vinduerne i Stueetagen anbringes ialt

56 Masker, Hoveder af fortjente danske Mænd

fra Absalons Tid indtil Nutiden, — dog ikke

af nogen nulevende Personlighed. I Rigsdags-

gaarden vil det blive Portræter af Medlemmer

af den grundlovgivende Rigsdag. Samtlige

Masker, af hvilke godt og vel Halvdelen er

fuldførte, er modellerede af Billedhugger Bund-

gaard og hugges under hans Ledelse. Paa

Billedet, der viser Kunstneren mellem sine

Stenhuggere, ses i Forgrunden Anders Søren-

sen Vedel og Absalon en face; til Siden

Daniel Rantzau i skarp Profil. Andre deko-

rative indvendige Arbejder udføres af Billed-

hugger IVagner.

Granitbeklædningen skal indtil første Sals

Højde dække Slottets udvendige Sider, d. v. s.

Siderne imod Slotspladsen, mod Rigsdags-

gaarden (den tidligere Kavalergaard) og mod

Ridebanen. For de

øvre Etagers Ved-

kommende er Yder-

fladen paaregnet

muret, med graalig

Kalkpuds, men det

er Architektens Øn-

ske at faa ogsaa

dette granitklædt—
et Ønske, som viaa-

skc kan gaa i Op-

fyldelse.

Paa Slottets fjerde

Side,udimod„Prins

Jørgens Gaard " , an-

vendes som Beklæd-

ning det, der er ble-

vet tilbage af den

gamle Sandsten, dels for at faa denne anvendt

og dels for at være i Harmoni med de omlig-

gende Bygninger, Slotskirken og Thorvaldsens

Museum. Her anvendes ogsaa den store, gamle

Slotshovedportal med fire joniske Søjler ved

Indgangen til Højesteret. Det er Hensigten,

at saa vel denne Gaard som Rigsdagsgaarden

(Kavalergaarden) skal være offentlig tilgængelig.

Sokkelen ud mod den indre Slotsgaard be-

klædes med Fortovsfliser fra den gamle Gaard.

Slottet skal tækkes med sorte, glasserede

Tagsten, Taarnets Spir med Kobber. I Taarnet

tænkes anbragt et Klokkespil.

Herefter lidt om Fordelingen af Rum

:

Foran Taarnet, der er det centrale i

Bygningen, ligger det store Tronvctrehe med

en Balkon ud imod Slotspladsen, hvorfra frem-

tidige Konger skal udraabes. I Beletagen

i det buede Parti tilvenstre for Hovedportalen

bliver Folketingssalen og til højre Side (hen-

imod Slotskirken) en Festsal, og bagved

denne Riddersalen. I de tilsvarende Byg-

ningsdele ind imod Slotsgaarden bliver

tilvenstre (stadig regnet fra Hovedportalen)

Landstingssalen og i den modsatte Side (over

mod Thorvaldsens Museum) Højesterets Sal.

Imellem Folketingssal og Landstingssal stræk-
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ker sig en lang

Foyer, paa hvis Side

anbringes Læsevæ-

relser, Samtalevæ-

relser, Formands-

værelser og Rigs-

dagens Bureau. Ud-

valgs- og Forsam-

lingsværelser findes

væsentlig i Mezza-

ninen og paa anden

Sal. Under Folke-

tingssalen ligger

Rigsdagens Fælles-

sal og under Lands-

tingssalen Rigsda-

gens Restauration.

Ved Siden af Folke-

tingssalen indrettes

en Buffet til kold Anretning.

Kongens Adgang til Slottet bliver ad Konge-

porten, paa hvis højre Side en stor, monu-

mental Hovedtrappe, „ Kongetrappen " , fører gen-

nem alle Slottets Etager. I Beletagen faar Kon-

gen og Dronningen nogle faa Aftrædelses-

værelser — Slottet skal jo ikke tjene til Be-

boelse for Kongen — og ud imod Slotspladsen

ligger i samme Etage de egentlige Repræsen-

tationslokaler. Den 80 Alen lange Ridder-

sal strækker sig ind i den nordre Fløj og

Billedhugger Bundgaard mellem Stenhuggerne.
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Parti ved den ii-cmiidige Landstingssal.

staar ved et Galleri i Forbindelse med en

Række Spisesale og Souperværelser i denne

Fløj. Adgangen for Gæsterne ved de store

Fester, for Avdienssøgende og andre bliver

gennem en stor, monumental Port „Dron-

ningeporten" (smykket med de Statuer, der

stod paa den tidligere Dronningetrappe) midt i

nordre Fløj, hvorfra de føres gennem en stor

Drabantsal i Stueetagen (med store Garde-

rober langs Siderne) ad en stor Festtrappe i

Forbindelsesbygningen (Løngangen) mellem

Slottet og Slotskirken. Alminde-

lige Avdienser afholdes i en stor

Søjlehal i Stueetagen ind imod

Slotsgaarden.

Mezzaninen og en Del af Stue-

etagen i den nordre Fløj vil blive

optaget af Civillistens Kontorer,

Hofmarskallatet, Hoffurérkontorer,

Kabinetssekretariatet. Bogholder-

kontor o. s. v.

Som allerede nævnt, skal Slottet

staa færdigt i det Ydre, med Stil-

ladserne nedtagne, inden Udgan-

gen af 1913, hvorefter der vil
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hengaa lige saa lang Tid, inden det er færdigt i

det Indre. For yderligere at nævne et Par Stadier

paa den Vej, Arbejdet følger: inden 1. April

1910 skal Slottet være opført til første Sals

Højde; Mezzaninen inden 10. September s. A.

;

anden Sal inden 1. April 1911 ; Gesimsetagen

inden 1. Avgust 1911; Tagetagen inden 1.

Juli 1912. — I Løbet af en Maanedstid

vil de store Stilladser være rejste rundt om

alle Mure for at blive staaende gennem 4 Aar.

Nogle Tal vil ogsaa bidrage til at vise

Omfanget af det Arbejde, der allerede er ud-

ført, og det, der staar igen

:

Til Nedbrydningen af Slotsruinen medgik

258,7 72 Arbejdstimer, og der blev nedbrudt

ialt 40,659 Kubikmeter Murværk (Rundetaarn

er 6000 Kubikmeter). Der blev bortkørt

19,107 Læs Muraffald og 16,609 Læs Mur-

brokker. Der afleveredes 3,328,827 gamle

Mursten og 1,323,430 Kubikmeter gamle

Sandsten. Til Stilladsarbejder under Ned-

brydningen anvendtes 19,297 Timer. — Til

Opførelsen vil medgaa ca. 1 5 Millioner nye

Mursten. Bekostningen ved Slottets Opførelse

vil blive ca. 8 Millioner Kroner. Den største

Arbejdsstyrke, der paa én Gang er i Virk-

somhed, er ca. 300 Mand.

Langt er der endnu til Vej-Ende med det

Arbejde, som er kæmpemæssigt efter danske

Forhold, en stor og skøn Opgave for Menneske-

snille og et betydningsfuldt nationalt Fore-

tagende. Vi mistede Ruinen med dens Minder

— saadan som de nu var — , og langsomt

ser vi nu det ny Slot hæve sig op af Tomten,

over den travle By, op mod de sejlende Skyer.

Sammen med Slottet vokser en ny Slægt op,

dette Værk vil væves ind i dens Barndoms-

minder, som Branden og Faldet blev det i vore.

Og en Dag vil saa det ny Hus , Landets

Hus, Kongens, Lovens og Rettens Sæde,

staa der, bredt og mægtigt paa den minderige

Slotsholm med knejsende Taarn og Tinde: i

Indre og Ydre, i Helhed og i hver Enkelthed

et Udtryk for Begrebet Rigsborg.

Mange af os vil aldrig se Borgen fuldført,

men ogsaa nu, som den for hver Dag mere

og mere tager Form og hæver sig af Kaos,

paakalder den vor Interesse, vor Medhu.

Og som det timedes os at kunne gøre Rahbeks

Ord om det „højtideligt underfulde Indtryk af

den mægtige Stencolosses Kamp mod det rasende

Luehav" til vore, kan vi føje hans Slutnings-

bemærkning til: „Med Guds Hielp vil noget

saadant heller ikke komme os mere for Øje".

Det nye Christiansborg set fra Marmorbroen.
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Af Oscar Wilde.

stikkende Øjne og en vidunderlig Smaragd-

Besætning, Fyrstinden raabte op paa daar-

ligt Fransk og lo støjende af alt, hvad man

sagde til hende. Det var en udmærket Sam-

ling, man havde for sig. Stormægtige Da-

mer af de højeste Rangklasser passiarede

venligt med røde Radikalere, Modepræster

græssede mellem fremragende Fritænkere, og

en hel Hjord af Biskopper fulgte en Teater-

stjærne fra Værelse til Værelse. Paa Trappe-

afsatserne stod flere Medlemmer af Akade-

miet for de skønne Kunster i fuld Kunstner-

udhaling, og der var et Øjeblik, da Spise-

salen var ligefrem stuvet fuld med Genier.

Det var, kort sagt, en af Lady Windermeres

bedste Aftener, — og Fyrstinde Sophia blev

til næsten 1072-

Saasnart Højheden var borte, skyndte Lady

Windermere sig op til Malerisalen, hvor en

bekendt Socialøkonom holdt Foredrag om

Musikteori for en gnistrende ungarsk Virtuos,

og gav sig i Snak med Hertuginden af Pais-

ley. Hun saa' storartet ud med sin kraftige

elfenbenshvide Buste, sine kærmindeblaa Øjne

og sine svære gyldne Haarbukler. Af „rent

Guld" var disse Bukler — ikke af den blege

Straafarve, som man nutildags kalder gylden,

nej det Guldskær som gemmes i Solens Straa-

ler eller i gammelt Rav, og Haarfylden om-

rammede hendes Ansigt som en Helgenglorie,

der dog ikke helt benægtede Synderinden. Hun

var et ikke uinteressant Problem — Lady

Windermere. Hun havde meget tidlig er-

kendt den betydningsfulde Sandhed, at Fræk-

hed er det, der bedst kan gives ud som

Naivetet, og efter en omfattende Række

Eventyr — af hvilke Halvdelen virkelig va/-

ret uskyldige — fik hun Ord for at være

„en Personlighed" med de Privilegier, der

tilkommer en saadan. Hun skiftede Ægte-

mage nogle Gange — ifølge Adelskalenderen

Ire — men da hun aldrig skiftede Elsker,

Oscar Wilde.
Efter en Tegning fra 1882.

Oscar Wilde hører nu atter til Samtidens

mest læste Forfattere — efter at der nogle Aar

var Dødsstilhed om hans Navn som Følge af hans

forsmædelige Domfældelse og kummerlige Død.

Teatrene spiller hans Stykker, der er uden stor

Værdi, og hans Bøger udkommer atter og atter i

nye Udgaver. Vi bringer her hans Mesternovelle,

hvis koldblodige, brutale og paradoxale Vid er et

saa ejendommeligt Udtryk for hans ikke dybe,

men skarpe og dristige Talent.

DKT var sidste Gang før Paaske , Lady

Windermere saa nogen hos sig, og

endnu flere end sædvanligt havde givet Møde

i „Bentinck House". Seks Ministre var

komne i fuld Gaia med Ordner fra en offi-

ciel Modtagelse hos Underhus-Formanden,

alle de smukke Damer var i stort Toilette,

og oppe ved Endevæggen i Malerisalen stod

Fyrstinde Sophie af Karlsruhe, en svær Dame

af udpræget Tartar-Type med smaa sorte
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opgav Sladderen hende tilsidst. Hun var

nu ved de Fyrre, havde ingen Børn, men

en umættet Lyst til at more sig.

Med Et saa' hun sig ivrig omkring i

Værelset og udbrød med sin rene, dybe Alt-

stemme: „Men hvor er min Kiromant?"

„Deres hvadfornoget — Gladys?" spurgte

Hertuginden lidt uforstaaende.

„Min Kiromant, Hertuginde! Jeg kan slet

ikke undvære ham!"

„Kære Gladys, De er da ogsaa altid saa

original," sagde Hertuginden. Hun funderede

paa, hvad en Kiromant var for et V^æsen

og nærede et stille Haab om, at det ikke

var det samme som en Fodlæge.

„Han kommer her to Gange om Ugen

for at se paa mine Hænder og er meget op-

taget af det."

„Milde Himmel," sagde Hertuginden til sig

selv, „saa er det jo alligevel saadan noget

som en Kiropod, — det er jo rædsomt!

Forhaabentlig er det en Udlænding; det vilde

da ialfald pynte lidt paa det."

„Jeg maa endelig forestille ham for Dem,"

fortsatte Lady Windermere.

„Forestille ham for mig — han er her

da ikke," gispede Hertuginden og gav sig

til at lede efter sin lille Skildpaddes Vifte og

sit noget medtagne Kniplingssjal for at være

klar til at bryde op med kortest \^arsel.

„Jo, selvfølgelig er han her. Det kunde

slet ikke falde mig ind at gøre Selskab uden

at tage liaiii med. Han siger, at min Haand

er fuldkommen sjælelig, og hvis min Tom-

melfinger havde været blot en lille Smule

kortere, vilde jeg været udtalt Pessimist og

endt som Nonne."

„Aa — saadan," sagde Hertuginden med

et Lettelsens Suk, „han er altsaa Spaamand

— forudsiger kommende Lykke?"

„Tja — eller Ulykke — lige saa meget

det skal være. Nu til næste Aar for Eks-

empel, saa trues jeg af en stor Fare, baade

paa Landjorden og paa Havet, saa der er

ikke andet for, end at jeg maa leve i en

Ballon og hale min Mad op til mig. Det

staar altsammen skrevet paa min lille Finger

eller i min Haandflade — jeg kan ikke rig-

tig huske, Jivor det var."

„Jamen er det ikke gudsbespotteligt, Gla-

dys?"

„Nej, kære Hertuginde, det har Vorherre

saamænd ikke noget imod. Jeg synes, at

enhver burde have sine Hænder set efter

mindst en Gang om Maaneden, saa at man

vidste, hvad man ikke maatte gøre. Natur-

ligvis gjorde man det alligevel, men det er

saa mor.somt med Advarsler. — Er der ikke

en, der vil se at faa fat i Mr. Podgers —
ellers maa jeg selv afsted efter ham."

„Nu skal ;V<^ gaa. Lady Windermere,"

sagde en høj, køn ung Mand, som med et

muntert Smil havde hørt paa de to Damers

Samtale.

„Tak. Lord Arthur, men jeg er bange

for, at De ikke kan finde ham."

„Jo, hvis han er saa vidunderlig, som

De siger, Lady Windermere, kan jeg da ikke

tage fejl af ham. Sig mig, hvordan omtrent

han ser ud, og jeg skal straks være her

med ham."

„Ja, han sér slet ikke ud som en Kiro-

mant. Jeg mener, der er ikke det mind-

ste mystiske eller sværmeriske eller roman-

tiske ved ham. Han er en lille før Mand

med et pudsigt, skaldet Hoved og store

Guldbriller, — han ligner saadan en Mellem-

ting mellem en gammel Huslæge og en Pro-

vins-Sagfører. Det er kedeligt nok, men jeg

kan ikke gøre ved det. Folk er da ogsaa

irriterende; alle mine Pianister ser ud som

Digtere, og mine Digtere ser ud som Spille-

mænd. Jeg kan huske, en Gang ifjor invi-

terede jeg saadan en rædsom Anarkist til

Middag, en Mand. som havde sprængt Gud-

véd hvormange Mennesker i Luften, og som

altid gik med Dolk i Frakkeærmet, og vil

De saa tænke Dem — saa kommer Manden

og sér ud aldeles som en skikkelig gam-

mel Præst og sidder her og siger Brandere

756



Lord Arthur Sauiles Forbrydelse

hele Aftenen. Han var saamænd meget

fornøjelig, men det var alligevel en Skuf-

felse for mig, og da jeg spurgte ham

om Panserskjorten, sagde han, at det

var altfor koldt at gaa med den Slags

Underbeklædning i England Naa, der

har vi Mr. Podgers! Hør Mr. Podgers, nu

skal De læse i Hertugindens Haand. De maa

tage Handsken af. Hertuginde . . . Nej, nej,

ikke den venstre Haand — den anden."

„Kære Gladys, jeg synes alligevel ikke,

det er ganske rigtigt," sagde Hertuginden og

knappede nølende en ikke helt ren Handske op.

„Nej, men det er det interessante aldrig;

saadan er Verden nu engang. Men maa jeg

præsentere : Hertuginde, her ser De min Ynd-

lings-Kiromant, Mr. Podgers. — Hertug-

inden af Paisley, Mr. Podgers, og hvis De

nu siger, at hun har et større Maanebjærg

end jeg, tror jeg Dem aldrig mere."

„Jeg er vis paa, at der ikke er saadan

noget i miv Haand," sagde Hertuginden al-

vorligt.

„Deres Naade har ganske Ret," sagde

Mr. Podgers og saa' paa den lille fede

Haand med de korte, afstumpede Fingre.

„Maanebjærget er ikke udviklet, men Livs-

linjen er brillant. Værsaagod at bøje Haand-

leddet lidt — mange Tak ! Ja her er tre

udprægede Linjer. De vil blive meget gam-

mel, Fru Hertuginde, og blive ordentlig lyk-

kelig. Ærgerrighedslinjen — meget moderat,

Intelligenslinjen ikke overdreven udpræget,

Hjærtelinjen ....

„Naa, vær nu rigtig indiskret, Mr. Pod-

gers," sagde Lady Windermere ivrig.

Mr. Podgers bukkede: „Intet vilde være

mig kærere, dersom der bare var noget at

være indiskret om, men jeg maa desværre

sige, at jeg kun sér megen Bestandighed i

Kærlighed i Forening med en udpræget Pligt-

følelse."

„Gaa kun videre, Mr. Podgers," sagde

Hertuginden og saa' meget tilfreds ud.

Deres Naades Dyder," fortsatte Mr. Podgers,

medens Lady Windermere vred sig af under-

trykt Latter.

„Sparsommelighed er ikke nogen daarlig

Egenskab," bemærkede Hertuginden blidt.

„Da jeg giftede mig med Paisley havde han

1 1 Slotte, men bogstavelig ikke ét beboeligt

Hus."

„Ja — og nu har han 12 Huse og intet

Slot," lo Lady Windermere.

„Ja, kære .... /Vjo' holder nu af ... ."

„Hygge og bekvem Indretning," fortsatte

Mr. Podgers. „Deres Naade har ganske

Ret; moderne Bekvemmeligheder, varmt Vand

i Soveværelset og saadan .... Hygge er

saamænd det eneste, Civilisationen kan give

os."

„Naa, De har udlagt Hertugindens Karak-

ter for os ganske udmærket; nu maa De

tage Dem af Lady Flora." Og Værtinden

nikkede smilende til et langt Pigebarn med

askeblondt Haar og høje Skulderblade. Lidt

kejtet kom Pigebarnet frem fra Sofakrogen

og rakte Haanden ud — en lang, knoklet

Haand med spatelformede Fingre.

„Aa, Lady Flora er Pianistinde, ser jeg,"

udbrød Mr. Podgers uden Betænkning. „En

fortræffelig Pianistinde uden maaske egentlig

at være musikalsk. Meget tilbageholdende,

meget ærlig og særdeles dyrevenlig."

„Fuldkommen rigtig — lige i Prikken,"

sagde Hertuginden og vendte sig mod Lady

Windermere. „Flora har to Dusin Collies

hjemme i Skotland og hun vilde lave vort

Hus her i Byen om til et Menageri, hvis

hun fik Lov til det af sin Fader."

„Naa ja, det er jo netop det, jeg gør ved

viit Hus hver Torsdag Aften," sagde Lady

Windermere og smilte lidt aandsfraværende.

„Jeg holder bare mere af Løver end af

Hunde."

„Ja, og det er Deres eneste Fejl, naadige

Frue," sagde Mr. Podgers og bukkede dybt.

., Dersom en Kvinde ikke kan faa sine

„Sparsommelighed er ikke den ringeste af Fejl til at tage sig ud som Yndigheder, for-
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tjener hun ikke Navn af Kvinde. Men nu

maa De læse nogle flere Hænder for os. —
Kom, Sir Thomas, og læg Deres Hænder op

for Mr. Podgers." Og Sir Thomas — en

ældre Herre med hvid Vest og et klogt Smil

— traadte frem og holdt en tyk, barket

Haand med en meget lang Langemand ud

mod Mr. Podgers.

„En eventyrlysten Natur. Har gjort tre

meget lange Sørejser og vil komme til at

gøre endnu én. Har lidt Skibbrud tre Gange.

Nej — kun to Gange men vil løbe Fare

derfor paa Deres næste Rejse. Yderst kon-

servativ, meget punktlig, har en Passion for

at samle paa Snurrepiberier. Var alvorlig

syg imellem det 16de og 18de Aar. Arvede

en Formue i 30 Aars Alderen, nærer stærk

Modvilje mod Katte og Radikale."

„Storartet", udbrød Sir Thomas. „De

maa ogsaa læse i min Kones Haand ..."

„Deres atideii Hustrus," sagde Mr. Pod-

gers roligt. „Deres anden Hustrus. Det skal

være mig en Fornøjelse." Men Lady Marvel,

en tungsindig Dame med brunt Haar og sen-

timentale Øjenvipper, erklærede bestemt, at

hun hverken vilde have sin Fortid eller sin

Fremtid aflæst, og hvad saa end Lady Win-

dermere sagde eller gjorde, kunde hun ikke

formaa den russiske Gesandt, Hr. de Koloff

til saa meget som at tage sin Handske af.

Mange var ligefrem bange for den sære lille

Mand med det stereotype Smil og de perle-

agtige Øjne bag Guldbrillerne, og da han

fortalte stakkels Lady Fermor lige rent ud,

at hun ikke brød sig om Musik men holdt

ganske overordentlig meget af Musikere, havde

man en tydelig Fornemmelse af, at Kiroman-

tien var en meget farlig Videnskab, som

ikke burde opmuntres — ialfald kun under

fire Øjne.

Kun Lord Arthur Savile, som ikke vidste

noget om Lady Fermors ulyksalige Historie,

og som havde iagttaget Mr. Podgers med

megen Interesse, var stærkt opsat paa at

blive spaaet i Haanden. Og da han ikke

holdt af at trænge sig frem, gik han hen til

Lady Windermere og spurgte hende med en

meget klædelig Rødmen, om hun troede, at

Mr. Podgers vilde have noget mod at læse

ham i Haanden.

„Nej da," sagde Lady Windermere, „det

er jo det, vi har ham til. Alle mine Løver,

Lord Arthur, er dresserede Løver og springer

gennem Tøndebaand, naar jeg forlanger det.

Men jeg siger Dem paa Forhaand, at jeg

fortæller Sibylle hver Tøddel deraf. Hun

kommer her til Frokost imorgen for at tale

om Hatte, og hvis Mr. Podgers nu finder,

at De er gnaven, lidt gigtsvag, og at De

har en Kone siddende i en eller anden Ud-

kant af Byen, fortæller jeg hende det hele."

Lord Arthur smilede og rystede paa Ho-

vedet: „Jeg er slet ikke bange; Sibylle

kender mig lige saa godt, som jeg kender

hende.

"

„Det gør mig næsten ondt at høre. Det

bedste Grundlag for Ægteskabet er en Smule

„Gemytternes Uoverensstemmelse". Jeg er

slet ikke kynisk, jeg har bare Erfaring —
naa, det bliver maaske i \' irkeligheden et og

det samme. Hør Mr. Podgers, Lord Arthur

Savile brænder af Begærlighed efter at faa

Dem til at læse ham i Haanden, men De

skal ikke fortælle ham, at han er forlovet

med en af de kønneste Piger i London, for

det stod i alle Aviserne for en Maaned

siden."

„Aa, søde Lady Windermere, De maa

endelig faa Mr. Podgers til at blive lidt læn-

gere," vrinskede Markisen af Jedburgh. „Han

har lige fortalt mig, at jeg vilde gaa til

Scenen, og jeg er saa optaget af det."

„Naa ja, hvis han virkelig har fortalt

Dem det. Lady Jedburgh, saa maa jeg vist

hellere faa ham til at gaa. Men kom nu

først og kig Lord Arthur i Haanden, Podgers."

„Ja ja," sagde Lady Jedburgh og satte

en fornærmet Trutmund op. „Hvis jeg ikke

maa faa Lov til at gaa til Scenen, maa jeg

vel ialfald være med til at agere Publikum
!

"
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„Selvfølgelig, vi hører jo allesammen til burgh tankefuldt hen for sig; „det er saa

Publikum. Men nu maa De virkelig for-

tælle os noget smukt om Lord Arthur. Han

er en af mine specielle Venner."

Men da Mr. Podgers saa' Lord Arthur i

Haanden, blev han bleg og sagde intet. En

Gysen lod til at fare igennem ham, og hans

store buskede Øjenbryn trak sig krampagtigt

sammen paa en underlig irriterende Maade

som altid, naar noget gik ham imod. Store

Svedperler sprang frem paa hans gule Pande

som en giftig Dugg, og hans tykke Fingre

blev kolde og klamme.

Lord Arthur saa' straks disse mærkelige

Tegn paa Sindsbevægelse hos Manden, og

for første Gang i sit Liv blev han bange.

Hans første Tilskyndelse var at styrte ud af

Stuen, men han betvang sig. Det var bedre

at faa det værste at vide, hvad det saa end

var, end gaa i en pinlig Uvished.

„Naa jeg venter, Mr. Podgers," sagde han.

„Vi venter alle," sagde Lady Windermere

paa sin raske og utaalmodige Maade, men

Kiromanten svarede ikke.

„Jeg tror, at Arthur vil gaa til Scenen,"

lo Lady Jedburgh, „og efter Deres venlige

Bemærkninger før, Lady Windermere, er Mr.

Podgers bange for at rykke ud med det".

Pludselig slap Mr. Podgers Lord Arthurs

højre Haand og greb fat i hans venstre, som

han undersøgte saa indgaaende, at hans Guld-

briller næsten rørte Haandfladen. I et Se-

kund var hans Ansigt hvidt af Rædsel, men

han genvandt hurtig sin Koldblodighed og

sagde med et tvungent Smil til Lady Win-

dermere: „Det er en meget_indtagende ung

Mands Haand."

„Ja vist er det dét," svarede Lady Win-

dermere, „men vil han blive lige saa ind-

tagende som Ægtemand. Det var dét, vi

gerne skulde have at vide?"

„Jo, det gør jo de fleste flinke unge

Mænd!"

„Jeg synes nu ikke en gift Mand skal

være altfor indtagende," hviskede Lady Jed-

759

farligt."

„Kære Barn, de er saamænd aldrig for

bedaarende," svarede Lady Windermere, „men

hvad vi ønsker, er Enkeltheder, Enkeltheder

er jo det eneste, der interesserer. Hvad vil

der times Lord Arthur?"

„Naaja, — i Løbet af et Par Maaneder

vil Lord Arthur komme til at foretage en

Rejse ..."

„Ja, Bryllupsrejsen naturligvis!"

„Og han vil miste en Slægtning."

„Da ikke sin Søster," sagde Lady Jed-

burgh med ynkelig Stemme.

„Nej ikke sin Søster," svarede Mr. Pod-

gers og slog ligesom afværgende ud med

Haanden. „Kun en fjærnere Slægtning,"

„Dette her er en Skuffelse, " vrissede Lady

Windermere. „Nu har jeg jo ikke noget at

fortælle Sibylle imorgen; hvem bryder sig

om fjærnere Slægtninge nutildags, de er gaaet

af Mode for mange Aar siden. Hun bør

dog maaske anskaffe sig en sort Silkekjole

med det første, den kan jo altid bruges i

Kirken. Men nu skulde vi have noget at

spise, om Francois ellers har noget til os.

Han har været en udmærket Kok, men paa

det sidste er han bleven saa politisk interes-

seret, at jeg ikke stoler rigtig paa ham ....

Men De er da ikke træt, Hertuginde; jeg

synes. De sér lidt medtaget ud."

„Nej, kære Gladys, slet ikke," svarede

Hertuginden og vraltede hen mod Døren.

„Jeg har moret mig storartet, og Kiropoden

— Kiromanten mener jeg — er forfærdelig

interessant. Flora, hvor er min Skildpaddes-

Vifte? — Tak skal De ha'. Sir Thomas. Og

mit Kniplings-Sjal? Mange Tak, Sir Tho-

mas!" Og Hendes Naade kom virkelig vel-

beholden ned ad Trappen uden at tabe sin

Lugteflaske mere end et Par Gange.

— Imidlertid var Lord Arthur Savile ble-

ven staaende ved Kaminen med den samme

Angstfølelse og den samme knugende For-

nemmelse af kommende Ulykke over sig
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Han smilede mørkt til sin Søster, medens

hun gled forbi ham ved Lord Plymdales

Arm, fiks og nydelig med sit Brokade og

sine Perler, og han hørte næppe Lady Win-

dermere, da hun bad ham tage sig tilbords.

Han tænkte paa Sibylle Merton og ved den

Tanke, at noget skulde kunne komme dem

imellem, fik han Taarer i Øjnene.

Hidtil havde Lord Arthur levet det samme

sorgløse og behagelige Liv som andre unge

velhavende Mænd af god Familie, et Liv

fuldkommen frit for Bekymringer og Bryde-

rier. Først nu stod han Ansigt til Ansigt

med Skæbnens frygtelige Mysterium, med en

grufuld Fordømmelse, der taarnede sig tru-

ende op paa hans Vej.

Men hvor ganske vanvittig og uhyrligt

var det dog ikke altsammen. Kunde det da

virkelig være muligt, at der stod skrevet i

hans Haand med Skrifttegn, som ikke han

selv, men en anden kunde tyde, en eller

anden grufuld Syndens Hemmelighed , et

blodrødt Forbrydelsens Kainsmærke? Og var

der da ingen Vej uden om dette ? Var Men-

neskene da kun Skakbrikker, der flyttes af

ukendte Kræfter ? Hans sunde Fornuft gjorde

Oprør imod dette, men han følte med Vis-

hed, at en eller anden Tragedie hang over

hans Hoved, og at det pludselig var blevet

hans Lod at bære en utaalelig Byrde.

Pludselig stod Mr. Podgers inde i Værel-

set. Da han saa' Lord Arthur, fo'r han

sammen og hans plumpe, fedladne Ansigt

blev grøngult. De to Mænds Øjne mødtes,

men begge tav en Stund.

Indtil Podgers endelig sagde: „Hertuginden

havde glemt en af sine Handsker heroppe og

bad mig hente den .... naa, der ligger den

jo henne. Farvel
!"

„Mr. Podgers, — jeg beder Dem indtræn-

gende svare mig rent ud paa et Spørgsmaal,

jeg maa rette til Dem."

„En anden Gang, Lord Arthur; Hertug-

inden venter. Jeg er nødt til at gaa

ned!"

„Nej, De gaar ikke. Det har ikke Hast-

værk med Hertuginden!"

„Man maa ikke lade Damer vente, Lord

Arthur," svarede Mr. Podgers med et sygt

Smil. „Det smukke Køn er tilbøjeligt til

Utaalmodighed."

Lord Arthurs fint skaarne Mund krusedes

haanligt, den stakkels Hertuginde forekom

ham i Øjeblikket et saare uvigtigt Væsen.

Han gik gennem Værelset, tæt hen til Mr.

Podgers og holdt sin Haand frem mod ham:

„Sig mig, hvad De saa dér! Sig mig Sand-

heden, jeg maa kende den, jeg er ikke no-

get Barn!"

Mr. Podgers Øjne blinkede bag Guldbril-

lerne, uroligt flyttede han den ene Fod frem

foran den anden, og hans Fingre famlede

nervøst ved hans Urkæde.

,. Hvorfor tror De egentlig, jeg saa' noget

i Deres Haand, Lord Arthur, udover hvad

jeg har fortalt Dem?"

„Det véd jeg. De gjorde, og De maa sige

mig, hvad det var. Jeg vil betale Dem for

det. De kan faa en Check paa 100 Pund."

Det flammede op i de grønne Øjne. „Hun-

drede Pund Sterling," sagde han, og Øjnene

faldt igen sløvt til.

„Javel. Jeg skal sende Dem en Anvis-

ning imorgen. Hvor er Deres Klub?"

„Jeg er ikke i nogen Klub — ikke lige

i Øjeblikket. Min Adresse er ... . ja, jeg

tør maaske give Dem mit Kort?" Og her-

med trak han et Stykke Karton med Guld-

snit op af Vestelommen og rakte Lord Arthur

det med et ærbødigt Buk. Paa Kortet stod:

^fCt. G>eA^ifMU6 Q/T. ^oc/get:>,

Trofessionel Kiromant.

10} A West Moon Street.

„Min Konsultationstid er fra 10—4", mum-
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lede Mr. Podgers mekanisk. „Moderation

for en hel Husstand."

„Skynd Dem nu," sagde Lord Arthur og

holdt Haanden frem.

Kjromanten saa sig nervøst om, trak den

svære Portiere for Døren og satte sig: „Det

vil tage nogen Tid, Lord Arthur, vi maa

hellere sætte os.'"

„Skynd Dem dog nu, Mand," gentog Lord

Arthur og stampede i Gulvet.

Mr. Podgers smilede, tog et lille Forstør-

relsesglas op af Vestelommen og tørrede det

omhyggeligt af med sit Lommetørklæde : „Nu

er jeg parat," sagde han.

n.

Ti Minutter senere styrtede Lord Arthur

bleg af Rædsel og med stive Øjne ud af

Bentinck House, tværs gennem den Klynge

Kuske og Tjenere, der ventede foran Hoved-

indgangen. Det var bitterlig koldt, og Gas-

lygterne ude paa Pladsen flakkede og flim-

rede i den skarpe Vind, men Lord Arthurs

Hænder var hede af Feber, og hans Pande

brændte som Ild. Han gik og gik næsten

som en drukken Mand. En Politibetjent saa'

nysgerrigt efter ham, medens han fo'r forbi,

og en Tigger, som dukkede frem fra en

Port, veg tilbage, som om han pludselig

havde mødt en Elendighed, der var større

end hans egen. En Gang standsede han

og saa' paa sine Hænder; det forekom ham,

at han allerede kunde se Blod paa dem, og

han stønnede hæst.

Mord! Det var dét, Kiromanten havde

læst dér. Mord ! Selve Natten syntes at

vide det, og den bedske Vind hylede Ordet i

hans Øren. Det hviskede om Gadens mørke

Hjørner og grinede ham imøde fra hver

Mur.

Han kom forbi en af Parkerne, hvis mørke

Løvmasser vældede truende op i Natten.

Træt lænede han sig op mod Stakittet, kølede

sin hede Pande mod det vaade Metal og

lyttede til den vage Hvisken i Trækronerne.

„Mord", „Mord" blev han ved med at gen-

tage, som om den blotte Gentagelse kunde

tage Rædslen af Ordet. Lyden af hans egen

Stemme fik ham til at fare sammen, men

der jog igennem ham ligesom en vanvittig

Lyst til at standse en forbipasserende og for-

tælle ham det hele.

Han vandrede gennem Oxford Street og

ind i snævre, uhumske Smøger. Et Par

Fruentimre med malede Ansigter grinede til

ham, og inde fra en mørk Baggaard kom

Lyd af Slag og hæslige Eder efterfulgt af

Hvinen og Skrigen. Paa en sort og vaad

Trappesten sad selve Elendighedens Personi-

fiication sammenkrøben. En sælsom Med-

lidenhedsfølelse betog ham: Var disse Syn-

dens og Elendighedens Børn da forud vold-

givne deres Skæbne, som han sin? Var de

da blot, ligesom han, Dukker, der agerede i

en hæslig Komedie?

— Videre gik han, forbi Marylebone-Kir-

ken, hvor den stille Vej skinnede som et

langt Sølvbaand, plettet hist og her af mørke

Arabesker af flagrende Skygger. Langt borte

buede den uendelige Linje af flimrende Gade-

lygter, og udenfor et lille lavt Hus lagde

han Mærke til en Droske med Kusken sid-

dende sovende i Vogndøren. Han ilede vi-

dere , i Retning af Portland Place og saa

sig af og til tilbage, som om han frygtede

for, at nogen fulgte efter ham. Paa et

Hjørne stod to Mænd foran et Opslag paa

et Plankeværk, og en underlig Følelse af

Nysgerrighed drev ham over Gaden for at

se, hvad der stod paa Plakaten. Da han

kom nærmere, sprang Ordet „Mord", trykt

med store, fede Bogstaver, ham imøde fra

den hvide Plakat. Han for sammen, og

med blussende Kinder læste han Opslaget, en

Bekendtgørelse om, at der udlovedes en Be-

lønning for Oplysninger, der kunde føre til

Paagribelsen af en Mand af Middelhøjde, mel-

lem 30 og 40 Aar, med sort Frakke, tær-

nede Benklæder og et Ar paa højre Kind.

Han læste dette igen og igen og tænkte paa,
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om den elendige Fyr vel vilde blive paa-

greben, og hvordan han havde faaet det Ar.

— Maaske vilde ogsaa hans Navn en Dag

blive slaaet op paa samme Maade paa Lon-

dons Gadehjørner og en Pris blive sat paa

hans Hoved.

Denne Tanke gjorde ham syg af Rædsel;

han drejede sig om paa Hælen og skyndte

sig bort i Mørket.

Han vidste næppe, hvor han vankede om.

Han havde kun en taaget Forestilling om,

at han kom gennem en Labyrint af smud-

sige Huse, at han havde forvildet sig i

et uhyre Spindelvæv af mørke Gader, og

det var lys Morgen, da han fandt sig selv

paa Picadilly Circus. Da han drev hjem

henimod Belgrave Square, mødte han de

store Torvevogne paa Vej til Covent Garden.

De hvidblusede Kuske med deres sunde,

brune Ansigter og grove solblegede Haar

drog hurtigt fremad, svippende med deres

Piske og af og til med et muntert Tilraab

til hverandre. Paa en vældig stor, graa

Hest, der gik forrest for en raslende og

skumplende Kærre, sad en pluskæbet Dreng

med en Buket Blomster i Hatten og holdt

sig grinende fast i Hestens tykke Manke.

De store Læs Grøntsager paa Vognene teg-

nede sig næsten som Klippestykker mod

Morgenhimlen, som grønlig Granit mod en

vidunderlig Kæmpeblomsts rosenrøde Kron-

blade. Lord Arthur kom i den besynderligste

Stemning, uden at det var ham muligt at

nævne Grunden. Der var for ham noget saa

usigelig smærteligt i Dagningens sarte Ynde,

og han tænkte paa alle de Dage, der gryr i

Skønhed og dø'r i Uvejr. Og nu disse Land-

boere med deres muntre, støjende Stemmer

og robuste Fremtræden — hvad var det dog

for en sælsom Storby, der kom dem imøde!

London uden Nattens Synd og Dagens

Røg, en bleg, spøgelseagtig By, en Stad af

Grave.

Hvad mon de nu tænkte om den, og mon

de egentlig vidste noget om dens Pragt og

dens Skændsel, — om dens vilde, flamme-

hede Glæder, dens Ulvehunger, om hele dens

Væren og Laden fra Gry til Kvæld ? Maaske

den kun var et Marked for dem, hvor de

kunde sælge deres Sager og allerhøjst op-

holde sig nogle Timer uden at give sig

nærmere af med den? Det var rart at se

paa disse Folk, som de drog forbi. Plumpe,

klodsede var de, men det var Landet selv,

der drog ind i Byen. Han følte, at de

levede sammen med Naturen, og at den

havde givet dem Ro og Ligevægt. Han mis-

undte dem alt det, de ikke vidste.

Da han kom til Belgrave Square, var

Himlen blegblaa, og Fuglene kvidrede inde i

Haverne.

IIL

Da Lord Arthur vaagnede, var Klokken

12, og Middags-Solskinnet strømmede ind i

hans Værelse. Han stod op og saa' ud af

Vinduet. Kn V'arme-Dis laa over Byen, og

Hustagene skinnede som mat Sølv. I An-

læget dernede fløj nogle Børn omkring som

hvide Sommerfugle, og Gaden var fyldt af

Mennesker. Aldrig havde Livet forekommet

ham skønnere og det Onde og Hæslige

fjærnere.

Saasnart han havde drukket en Kop Choko-

lade, skyndte han sig ind i Badeværelset,

hvor Lyset strømmede rigt ind gennem

Onyx-Ruderne, og Vandet i Marmorbasinet

funklede med Opalskær. Han dukkede sig

helt ned i det friske og kølige Vand, som

om han vilde have Pletterne af et smudsigt

Minde vadsket helt af, og da han stod op

af Badet, følte han sig næsten helt rolig.

Da han havde spist Frokost, lagde han

sig paa en Divan og tændte en Cigaret.

Paa Kamin-Hylden stod, i en Ramme af

dejligt gammelt Brokade, et stort Billede af

Sibylle Merton, saadan som han havde set

hende første Gang ved Ballet hos Lady Noel.

Det lille fintformede Hoved hældede lidt til

den ene Side, som om den slanke stængel-
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lignende Hals havde ondt ved at bære en

saadan Skønhedens Byrde ; Læberne var let

skilte, og hendes drømmende Blik lyste af

ung og jomfruelig Renhed. I sin bløde, løse

Dragt af crépe-de-chine lignede hun en lille

Tanagrafigur, og der var en klassisk Ynde

over hendes Stilling og Holdning.

Medens Lord Arthur nu saa' paa hende,

betoges han af den grufulde Medynk, som

Kærligheden fostrer. Han følte, at det vilde

være Svig og hæslig Brøde at gifte sig med

hende, naar den blodige Fordømmelse tyngede

hans Hoved, thi hvorledes kunde der blive

nogen Lykke for dem, naar han hvert Øje-

blik kunde blive stævnet til at opfylde den

frygtelige Spaadom, der stod skrevet i hans

Haand? Én Ting var sikker: Giftermaalet

maatte udsættes. Saa varmt han end elskede

den unge Pige, og uagtet han vidste, at

hver Berørelse af hende jog som en Strøm

af jublende Glæde gennem ham, var han

fuldkommen paa det rene med, hvad der var

hans Pligt, og klar over, at han ikke var

berettiget til at gifte sig, førend han havde

faaet det Mord besørget. Naar dét først var

gjort, kunde han vel staa frem for Alteret

sammen med Sibylle Merton og lægge sit

Liv i hendes Haand uden Rædsel. Saa

kunde han vel tage hende i sine Arme i

Bevidstheden om, at hun aldrig vilde komme

til at blues over ham eller sænke sit Hoved i

Skam over at bære hans Navn. Det maatte

gøres, og for begges Skyld jo før, des bedre.

Mangen Mand, stedt som han, vilde maaske

have valgt Opsættelsens eller Kompromis'ets

brede Vej, men Lord Arthur var for meget

af en Karakter til dette. Hans Kærlighed

til Sibylle var mere end Forelskelse eller

Lidenskab ; hun var for ham Symbolet paa

alt godt og ædelt. Straks følte han en

naturlig Modvilje mod det, der krævedes af

ham, men den gik snart over, fordi hans

Hjærte sagde ham, at det var ikke en For-

brydelse men et Offer, og hans Forstand, at

der slet ikke var anden Vej. Han havde

Valget imellem at leve for sig selv eller for

andre, og saa frygteligt det Hverv var, der

var lagt paa ham, vidste han, at Egen-

kærligheden ikke skulde komme til at trium-

fere over Kærligheden. Et saadant Valg

bliver vi alle stillede overfor engang — før

eller senere i Livet. For Lord Arthur var

det kommet tidligt — heldigvis, inden hans

Sjæl var bleven anløben af beregnende

Kynisme eller rusten af Egoisme. Hvortil

kom, at han ikke var nogen Drømmer,

ingen tøvende Hamlet, men en praktisk,

handlekraftig Mand med en god Del sund

Fornuft.

Han havde nu faaet den vilde, oprevne

Stemning fra den foregaaende Aften rystet

fuldkommen af sig, og det var næsten med

en Følelse af Skam, han tænkte tilbage paa

sin forvildede Vanken om i Gaderne. Han

kunde slet ikke fatte, at han havde været

saa taabelig at rase og tage paa Vej overfor

det uundgaaelige, og det eneste, der nu

pinte ham, var Spørgsmaalet om, hvem han

skulde ekspedere ud af Verden. Han havde

ingen Uvenner, og selv om han havde haft

nogen, var det jo slet ikke Øjeblikket nu

til at tilfredsstille en personlig Hævnlyst, han

havde simpelthen en Mission at udføre.

Han satte sig nu til at udfærdige en Liste

over sine Bekendte og Paarørende, og efter

nøje Overvejelse bestemte han sig for Lady

Clementina Beauchamp, en rar gammel

Dame i Curzon Street, en Slags Grandtante

til ham. Han havde altid holdt meget af

Lady Glem, som hun almindelig kaldtes, og

da han selv var meget formuende, kunde

der ikke være Tale om, at der i hendes

Død kunde blive noget Moment af smudsig

Vinding for ham. Jo — det var slet ikke

saa galt! Jo mere han tænkte over Sagen,

des mere kom han paa det rene med, at

hun maatte være den rette, og da han følte,

at enhver Opsættelse vilde være urigtig af

Hensyn til Sibylle, bestemte han sig til straks

at træffe sine Forholdsregler.
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Allerførst maatte han jo nu have det i

Orden med Kiromanten, og han satte sig

straks til at skrive en Anvisning paa 100

Pd., betalbar til Mr. Septimus Podgers. Da

han havde sendt sin Tjener hen til West

Moon Street, telefonerede han efter sin Vogn,

klædte sig paa og saa' endnu engang paa

Sibylles Billede, idet han svor, at hvordan

det saa end gik, skulde hun aldrig faa at

vide, hvad han gjorde for hendes Skyld.

Han lod Vognen holde udenfor en Blom-

sterforretning og gik ind og sendte Sibylle

en pragtfuld Kurv Narcisser, og da han var

kommen hen i Klubben, bestilte han sig en

Lemonsquash og fandt i Biblioteket et Værk

om Gifte. Naturligvis var alt i Retning af

personlig Overlast og Vold ganske ude af

Betragtning, og Lady Clementinas Død maatte

foregaa paa en Maade, der ikke vakte for

megen Opsigt. Han skulde ikke have noget

af at figurere som „Helt" i et blodigt Drama,

og han tænkte ogsaa paa Sibylles Forældre.

Det var Folk af lidt gammeldags Tænkesæt,

der kunde maaske finde paa at modsætte sig

Giftermaalet, hvis Affæren fik Karakter af

Skandale — ihvorvel han paa den anden

Side følte sig ganske overbevist om, at der-

som han fortalte dem hele Sammenhængen,

vilde de være de første til at anerkende de

Motiver, der havde været afgørende for

ham.

Følgelig var der al mulig Anledning til

at vælge Gift, der virkede sikkert og roligt,

og hvorved man ganske kunde undgaa op-

rørende Scener.

Nu var der den Vanskelighed, at han ikke

havde nogetsomhelst Kendskab til de for-

skellige Slags Gifte og deres Virkning, og

de Haandbøger, han først fandt i Klubbens

Bibliotek, gav ham kun ringe Oplysning.

De forskellige tekniske Udtryk voldte ham

ogsaa endel Besvær, men endelig fandt han

i et Bind af „Erskines Toxicology" et meget

interessant og anskueligt Afsnit om Aconiiin.

Det lod til at være netop den Gift, han

havde Brug for. Den var hurtigvirkende —
saa at sige øjeblikkelig — , fuldkommen

smertefri og fremstilledes i Kapsler, der var

meget lette at tage. Han noterede paa sin

Manchet, hvor stor en absolut dræbende

Dosis skulde være, stillede Bøgerne paa

Plads og drev ned ad St. James Street til

Kemikerfirmaet Pestle & Humbeys Butik.

Mr. Pestle, som altid selv betjener de fine

Kunder, var lidt forbavset ved Ordren og

mumlede noget om, at Giften kun maatte

udleveres efter Recept. Men da Lord Arthur

forklarede, at han havde en stor dansk

Hund, som han nødvendigvis maatte have

Livet af, da den viste Tegn til begyndende

Hundegalskab, og han ikke vilde overlade

Nedslagningen til andre, var Mr. Pestle fuld-

kommen tilfredsstillet, komplimenterede Lord

Arthur for hans forbløffende Kundskaber i

To.xicologi og lavede straks Giften istand.

Lord Arthur lagde Kapslen i en køn lille

Bonbon-Æske, som han saa' i et Vindu i

Bond Street, kastede Pille-Æsken bort og

kørte hen til Lady Clementinas Bolig.

.,Naa, Deres Vidtløftighed", sagde den

gamle Dame, da han traadte ind. „Det var

da godt, man engang kunde blive beæret

med et Besøg!"

„Kære Lady Clem", sagde Arthur smi-

lende, „jeg har virkelig aldrig et Øjeblik til

min Raadighed".

„Nej, jeg kan nok tænke, at hele Din

Dag gaar med at løbe omkring med Frk.

Sibylle for at købe Hatte og snakke op ad

Stolper og ned ad Vægge. Jeg kan ikke

faa ind i mit Hoved, at det skal være saa

besværligt at blive gift. I niiti Tid gjorde

man ikke saa stort et Nummer ud af det."

„Kære Tante Clem, jeg har virkelig ikke

set Sibylle i de sidste 24 Timer. Dame-

skrædderinderne og ligesindede har fuldstændig

lagt Beslag paa hende."

„Ja naturligvis, og det er kun derved.

Du har faaet Tid til at komme og se til et

gammelt grimt Kvindemenneske som mig.
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Ja, jeg forstaar nu ikke, at I Mandfolk

aldrig bliver klogere. Man har saamænd

ogsaa begaaet Dumheder for min Skyld, og

her sidder jeg nu som et gammelt gigtsvagt

og gnavent Væsen. Hvis det ikke var for

den skikkelige Lady Jansen, som sender mig

alle de værste franske Romaner, der er til

at opdrive, kunde jeg saamænd slet ikke faa

Tiden til at gaa. Lægerne er jo ikke til

andet end til at trække Penge ud af Lommen

paa Folk; de kan ikke engang kurere min

Brystkrampe."

„Jamen jeg kommer netop med et Middel

mod den^\ sagde Lord Arthur alvorligt.

„Det er et vidunderligt Middel, opfundet af

en Amerikaner."

sandt at sige, uagtet jeg afskyr Læger, elsker

jeg Medicin. Naa, men saa gemmer jeg den

altsaa til mit næste Anfald".

„Ja — hvornaar tror Du, det kommer",

spurgte Lord Arthur ivrigt. „Mon det vil

vare længe?"

„Ja, forhaabentlig faar jeg det ikke den

første Ugestid. Jeg havde et meget slemt

Anfald igaar Morges. Men man kan jo

aldrig vide, hvornaar det kommer."

„Men Du er vis paa, at Du faar et inden

Udgangen af denne Maaned . . .
?"

„Ja, jeg er bange for det. Men hvor Du

er medfølende idag, Arthur! Jeg tror vir-

kelig. Sibylle har haft en heldig Indflydelse

paa Dig. Men nu maa Du gaa, for jeg

„Jeg holder nu ellers ikke saameget af skal have et Par kedsommelige Mennesker,

amerikanske Opfindelser, Arthur, nej jeg gør

ikke. Jeg har nylig læst nogle amerikanske

Historier, og det var noget slemt Juks."

„Jamen, Midlet her er skam ikke noget

Juks, Tante Clem. Jeg forsikrer Dig, det

skal være ganske fortrinligt, og Du maa

virkelig love mig at prøve det", sagde Lord

Arthur og tog Æsken op af Lommen og

gav den gamle Dame den.

„Ja, Æsken er nydelig, Arthur. Vil Du

virkelig forære mig den, det var pænt af

Dig. Naa, og det er det vidunderlige Læge-

middel? Det ser ud som et Stykke Konfekt,

— jeg ta'r det med det samme!"

„Nej, nej, Lady Clem, for Himlens Skyld,

gør dog ikke det", raabte Lord Arthur og

greb hende forfærdet om Haandleddet, „det

maa Du endelig ikke gøre. Det er et homø-

opatisk Middel, og dersom Du tager det,

naar Du ikke netop lider af Hjærtekrampen,

kan det være ligefrem farligt. Vent til Du

faar et Anfald og tag det saa, — saa vil

Du faa at se, at Virkningen er forbavsende."

„Jeg kunde ellers have megen Lyst til at

tage det nu", sagde Lady Clementina og

som ikke vil tale ondt om nogen, til Middag

her, og hvis jeg ikke faar mig et Blund

forinden, vil det være mig umuligt at holde

mig vaagen under Middagen. Farvel Arthur,

hils Sibylle, og Tusind Tak for den ameri-

kanske Medicin."

„Ja, nu husker Du at tage den, ikke

sandt. Tante Clem", sagde Arthur og

rejste sig.

„Ja naturligvis. Du dumme Dreng, Det

var virkeligt pænt af Dig at tænke paa mig,

og hvis jeg vil have mere deraf, skriver jeg

til Dig."

Lord Arthur gik derfra i udmærket Humør.

Han syntes, at en Byrde var taget fra ham,

og samme Aften havde han en lang Sam-

tale med sin Forlovede. Han fortalte hende,

at han ganske uformodet var bleven stillet

overfor en yderst vanskelig Situation, som

Æren og Pligten bød ham at tage Kon-

sekvenserne af, og derfor maatte de opsætte

deres Bryllup, indtil han havde klaret sig ud

af Vanskelighederne og igen var en fri

Mand. Han bønfaldt hende om at stole paa

ham og ikke at nære nogensomhelst Æng-

holdt den lille Kapsel med dens Indhold af stelse med Hensyn til Fremtiden. Det vilde

en Draabe Aconitin op mod Lyset. „Jeg er blive godt igen, hvis hun bare var en Smule

overbevist om, at det er udmærket, thi taalmodig.
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Samtalen fandt Sted i Sibylles Hjem i

Park Lane, hvor Arthur havde spist til Mid-

dag, Sibylle havde været saa sød og glad,

og et Øjeblik var Lord Arthur lige ved at

bukke under for Fristelsen, skrive til Lady

Clementina efter Pillen og holde Bryllup, som

om der slet ikke havde eksisteret nogen Mr.

Podgers. Men hans bedre jeg sejrede, og

uaglet Sibylle grædende kastede sig om hans

Hals, svigtede han ikke.

Han blev hos Sibylle til henimod Midnat,

trøstede hende og lod sig trøste af hende —
og rejste næste Morgen til Venedig efter at

have skrevet et mandigt og frimodigt Brev

til sin Svigerfader med en Forklaring af sin

Bestemmelse om at opsætte Bryllupet.

IV.

I Venedig traf han sin Broder, Lord Sur-

biton, der var kommen fra Korfu med sin

Yacht, og de to unge Mænd tilbragte nogle

fornøjelige Dage sammen. De red hver Mor-

gen paa Lidoen, de gled op og ned ad de

grønne Kanaler i de sorte Gondoler, de spiste

til Middag hos Florians og røg utallige Ci-

garetter paa Piazzaen. Men Lord Arthur var

dog ikke helt glad. Hver Dag gennemlæste

han Dødsannoncerne i „Times" i Forventning

om at finde Meddelelsen om Lady Clemen-

tinas Død, men han blev stadig skuffet.

Han begyndte at blive bange for, at der

var tilstødt hende et eller andet, og han

ærgrede sig over, at han havde hindret hende

i at tage Giften den Dag, da hun havde

haft saa megen Lyst dertil. Sibylles Breve

aandede vel baade Kærlighed og Tillid, men

der var en vemodig Underklang i dem, og

han fik ofte en Fornemmelse af, at han var

skilt fra hende for bestandig.

Da der var gaaet en 14 Dages Tid, var

Lord Surbiton led og ked af Venedig og

bestemte sig til at sejle ned til Ravenna,

hvor der skulde være god Jagt. Arthur

sagde først nej til at tage med, men endelig

fik hans Broder ham overtalt, og den 15.

om Morgenen sejlede de afsted i frisk nord-

ostlig Kuling med en Del Sø. Sporten og

Friluftslivet virkede opmuntrende paa Lord

Arthur, men omkring den 22. blev han

urolig for, hvordan det var gaaet med Lady

Clementina, og til Trods for Broderens Ind-

vendinger rejste han med Toget tilbage til

Venedig.

Da han fra Gondolen kom ind i Hotellets

Vestibule, rakte Portieren ham en hel Bunke

Telegrammer. Lord Arthur rev dem ud af

Haanden paa ham og skyndte sig at aabne

dem. Jo, alt var gaaet, som det skulde

:

Lady Clementina var død pludselig den 17.

om Aftenen.

Hans første Tanke var Sibylle. Han sendte

hendes traks et Telegram om, at han ufortøvet

kom hjem, gav sin Tjener Besked om at

have Kufferterne pakkede til Aftentoget, be-

talte Gondolieren 5 Gange saa meget, som

der tilkom ham og løb let om Hjærtet op paa

sit Værelse. Her laa tre Breve. Det ene

var fra Sibylle, fuldt af Kærlighed og Tillid,

det andet var fra hans Moder, og saa var

der et fra Lady Clementjnas Sagfører. Af

dette fremgik det, at den gamle Dame den

17. havde spist til Middag hos Hertuginden

og henrykket alle ved sit Vid og sin Aand-

fuldhed, men ud paa Aftenen var hun taget

hjem, idet hun klagede over, at hun begyndte at

faa lidt Hjærtekrampe. Næste Morgen havde

man fundet hende død i sin Seng, — Døden

var øjensynlig kommen ganske blidt og

smærtefrit. Der var straks sendt Bud efter

Lægen, Sir Mathew Reid, men der havde

selvfølgelig ikke været noget at gøre, og den

gamle Dame skulde begraves den 22. Et

Par Dage før sin Død havde hun gjort

Testamente, ifølge hvilket det lille Hus i

Curzon Street tilfaldt Lord Arthur tilligemed

hele hendes Bohave, Malerier og øvrige

Ejendele, med Undtagelse af en Samling

Miniaturmalerier, som hendes Søster skulde

have, og et Ametyst-Collier, som hun havde

tiltænkt Sibylle Merton. Det hele var ikke
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saa overvættes meget værd, men Sagføreren

bad indtrængende Lord Arthur komme til-

bage snarest muligt, da der var en Mængde

Regninger, som skulde betales, og Lady Cle-

mentina aldrig havde ført ordentligt Regnskab.

Lord Arthur var meget rørt over, at Lady

Clementina havde tænkt saa venligt paa ham,

og det slog ned i ham, at Mr. Podgers

havde ikke saa lidt at svare for. Men hans

Kærlighed til Sibylle overskyggede enhver

anden Følelse, og Bevidstheden om, at han

havde gjort sin Skyldighed, gav ham Fred

og Ro i Sindet. Da han naaede Banegaarden

i London, var han fuldkommen lykkelig.

Familien Merton modtog ham overordentlig

venligt. Han maatte love Sibylle, at der

ikke mere maatte komme noget imellem dem,

og Bryllupet blev fastsat til den 7. Juni.

Livet syntes ham paany lyst og skønt, og

han fik sit gamle gode Humør tilbage.

En Dag nogen Tid efter gik han sammen

med Sibylle og Lady Clementinas Sagfører

hen til den gamle Dames Hjem, hvor de

snart var travlt i Gang med at brænde gamle

blegede Breve og undersøge Skuffer med

gammelt Skrammel. Sibylle var meget optaget

af det og meget rørt over alle disse gamle

Minder, og med Et udbrød hun: „Nej se

Arthur, er den ikke henrivende!"

„Hvad er det min Ven," spurgte Arthur

og saa smilende op fra et gammelt Brev.

„Det er denne yndige Bonbon-Æske. Det

er vistnok gammelt hollandsk Arbejde; maa

jeg ikke have den ? Ametyst-Halsbaandet

tager jeg saamænd alligevel ikke paa, førend

jeg bliver over de 80."

Det var Æsken, hvori Arthur havde lagt

Kapslen med Giften.

Lord Arthur for sammen og mærkede, at

han blev lidt varm i Kinderne. Han havde

næsten glemt, hvad han havde gjort, og det

faldt ham ind, at det var et mærkeligt Træf,

at Sibylle, for hvis Skyld han havde gen-

nemgaaet al denne Sjælekval, skulde være

den første til at minde ham derom.

„Ja vist maa Du have den Sibylle, — jeg

har forresten selv givet stakkels gamle Cle-

mentina den."

„Tak Arthur, og maa jeg ogsaa have det

Stykke Konfekt, der ligger i den? Jeg havde

forresten ikke tænkt mig, at Lady Clemen-

tina holdt af Slikkeri; det troede jeg, hun

var altfor begavet til."

Lord Arthur blev bleg som et Lig, og en

frygtelig Tanke jog gennem hans Hjærne

:

„Konfekt, siger Du, Sibylle, hvad mener Du,"

sagde han langsomt med tyk Stemme.

„Der ligger et Stykke i Æsken, det er

saamænd det hele. Det ser saa gammelt og

støvet ud, saa det kunde aldrig falde mig

ind at spise det . . . Men hvad er der dog

i Vejen med Dig Arthur, Du er jo ganske

bleg!"

Lord Arthur styrtede hen til hende og

greb Æsken. Ja, der laa den lille ravfarvede

Kapsel med Giftdraaben. Lady Clementina

var altsaa død en naturlig Død.

Deime Opdagelse var næsten for meget for

ham. Han kastede Kapslen i Kaminen og

sank med et Fortvivlelsens Suk om paa en

Sofa.

V.

Familien Merton var meget ilde berørt ved

denne gentagne Opsættelse af Bryllupet, og

Lady Julia, som allerede havde bestilt sin

Kjole, gjorde alt, hvad der stod i hendes

Magt, for at faa Sibylle til at hæve Forlo-

velsen. Men saa meget Sibylle end holdt af

sin Moder, lod hun sig ikke rokke ; hun

havde givet Arthur sit Ord, og hun følte,

at hendes Liv var intet uden ham. Det tog

Lord Arthur flere Dage at komme over den

grufulde Skuffelse, og hans Nerver var en

Tid lang fuldstændig oprevne. Hans jævne,

sunde Forstand gjorde sig imidlertid snart

gældende og sagde ham, hvad han havde at

gøre : Da det var slaaet fejl med Giften, var

det naturligt at gøre et Forsøg med Dyna-

mit eller et andet Sprængstof.

Følgelig gennemgik han paany Listen
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over sine Venner og Slægtninge, og efter

nøje Overvejelse bestemte han sig til at

sprænge sin Onkel, Biskoppen af Chichester

i Luften, Hs. Højærværdighed, som var en

meget lærd og højt kultiveret Mand, havde

en sand Lidenskab for Uhre og havde en

pragtfuld Samling af Sejrværker lige fra det

15. Aarhundrede til Nutiden. Det faldt straks

Lord Arthur ind, at denne hans Onkels Pas-

sion gav ham udmærket Lejlighed til at udføre

sit Forehavende, men det stod ham ikke

klart, hvordan han skulde faa fat i en Hel-

vedesmaskine. Vejviseren gav ham ret natur-

ligt ingen Oplysning paa dette Omraade, og

at henvende sig til Opdagelsespolitiet vilde

jo næppe være hensigtsmæssigt.

Imidlertid kom han pludselig til at tænke

paa en af sine Bekendte, en ung russisk

Revolutionsmand ved Navn Rouvaloff, som

han for nogen Tid siden havde truffet hos

Lady VVindermere. Det hed sig, at Grev

Rouvaloff skrev paa et Værk om Czar Peter

den Store og opholdt sig i England for at

studere Kildeskrifter vedrørende Czarens Op-

hold her som Skibstømrer, men der var i

Virkeligheden ingen, der tvivlede om, at han

var rød Revolutionær, og at det russiske Ge-

sandtskab ikke saa med blide Øjne paa hans

Nærværelse i London. Han maatte netop

være den rette Mand at henvende sig til,

tænkte Lord Arthur, og en Morgen kørte

han ud til hans Bolig i Bloomsbury for at

bede ham om Vejledning og Hjælp.

„Naa, saa De har bestemt Dem til at give

Dem den aktive Politik i Vold", sagde Grev

Rouvaloff, da Lord Arthur havde fremført

sit Ærinde. Men Lord Arthur, hvem det i

alle Forhold var imod at sejle under falsk

Flag, følte sig forpligtet til at vedgaa, at

han ikke i fjerneste Maade interesserede sig

for sociale Spørgsmaal, men at han simpelt-

hen havde Brug for en Helvedesmaskine „for

at ordne et Familieanliggende", der ikke ved-

kom andre end ham selv.

Grev Rouvaloff saa' et Øjeblik forbavset

paa ham, men da det aabenbart var Alvor,

skrev han en Adresse paa en Stump Papir,

satte sine Forbogstaver under det og rakte

Lord Arthur det tværs over Bordet: „Chefen

for Opdagelsespolitiet vilde give ikke saa lidt

for at kende den Adresse," sagde han.

„Ja, han skal nu ikke faa den," sagde

Lord Arthur og lo. Han trykkede varmt

den unge Russers Haand, løb ned af Trappen,

læste Adressen paa Papirslappen og gav

Kusken Ordre til at køre til Soho Square.

Her sendte han Vognen bort, gik ned ad

en Sidegade og kom til en Plads, der kaldes

Bayles Court. Herfra kom han gennem en

Portaabning ind i en lukket Smøge, der

aabenbart hovedsagelig var optaget af et

Vadskeri, eftersom en Række Tøjsnore med

V^adsketøj var spændt fra den ene Side til

den anden. Han gik helt ind til Enden af

Smøgen og bankede paa en lille grønmalet

Dør. En Mængde Ansigter kom til Vin-

duerne, og efter nogle Minutters Forløb blev

Døren lukket op af en ikke videre hyggelig

Fyr, som paa meget mangelfuldt Engelsk

spurgte Lord Arthur, hvad han vilde. Lord

Arthur rakte ham Papiret, og da Manden

havde set paa det, nikkede han og bød Lorden

ind i et skummelt Værelse. Et Øjeblik efter

kom Hr. Winckelkopf, som han kaldte sig

her i Landet, bumsende ind i Værelset med

en meget smudsig Serviet bunden om Halsen

og en Gaffel i Haanden.

„Grev Rouvaloff har givet mig en Intro-

duktion til Dem," sagde Lord Arthur og

bukkede, „og jeg vilde gerne tale et Par Ord

med Dem om et Forretningsanliggende. Mit

Navn er Smith — Robert Smith —
;

jeg

kunde maaske faa Dem til at skaffe mig et

Uhr med Eksplosions-Indretning?"

„Det er mig en Glæde at se Dem her,

Lord Arthur," sagde den lille Tysker med

en gemytlig Latter. „De skal saamænd ikke

se saa forskrækket ud, det hører med til

min Haandtering at kende alle Mennesker,

og vi har truffet hinanden engang hos Lady
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Windermere. Jeg haaber, Hds. Naade har

det godt ! Har De noget imod at tage Plads,

medens jeg spiser færdig. Her er en ud-

mærket Postej, og mine Venner er saa elsk-

værdige at sige, at min Rhinskvin er bedre

end den, de faar ved de tyske Gesandtskabs-

middage." — Manden snakkede og lo ustand-

seligt, og inden Lord Arthur var kommen
sig af sin Overraskelse, fandt han sig selv

siddende ved Bordet i Bagværelset med et

Glas ædel Marcobrunner foran sig.

„Uhre med Eksplosions-Indretninger egner

sig ikke rigtig for Eksport," sagde Hr. Win-

ckelkopf. „Selv om de kommei velbeholdent

gennem Toldvæsenet, saa er Toggangen jo

saa uregelmæssig, at de Tingester tidt gaar

af, inden de naar Bestemmelsesstedet. Men
dersom De ønsker et til Hjemme-Brug, kan

vi skaffe Dem et ganske udmærket med Ga-

ranti for, at De vil blive tilfreds med Resul-

tatet. Maa jeg spørge Dem, hvem er det

bestemt for? Dersom det er for Politiet eller

nogen i Forbindelse med Opdagelses-Departe-

mentet, er jeg bange for, at jeg ikke har

noget at tilbyde Dem. De engelske Opdagere

er i Virkeligheden vore bedste Venner, og

det er min Erfaring, at vi kan gøre, hvad

vi vil under Dækning af deres Stupiditet; — jeg

vilde vanskelig kunne undvære nogen af dem."

„Jamen jeg forsikrer Dem, min Forretning

har ikke det mindste med Politiet at gøre.

Uhrværket er bestemt for Biskoppen af Chi-

chester."

„Nej virkelig ! Jeg havde aldrig tænkt mig,

at De havde saa udpræget et Standpunkt

overfor Religionen, Lord Arthur; — det er

sjældent hos unge Mænd i vor Tid."

„Jamen De overvurderer mig vistnok og-

saa, Hr. Winckelkopf," sagde Lord Arthur

og rødmede. „Det har slet ikke noget med

religiøse Standpunkter at gøre."

„Naa, det er en ganske privat Historie?"

„Ja, ganske privat!"

Hr. Winckelkopf trak paa Skuldrene, gik

ud af Værelset og kom lidt efter tilbage med

en rund Kage af Dynamit omtrent af Stør-

relse som en 2 -Øre og et pænt lille fransk

Taffeluhr prydet med en Gruppe forestillende

Friheden, der træder Despotismens Hydra i

Støvet.

Lord Arthurs Ansigt straalede, da han

saa' Uhret; „Det er nelop, hvad jeg behøver,

men vis mig nu, hvordan man faar det til

at gaa af."

— „Ja det er niiii Hemmelighed", sagde

Hr. Winckelkopf og betragtede sin Opfindelse

med berettiget Stolthed, „Sig mig, naar De
vil have den til at eksplodere og jeg skal

stille Apparatet dertil."

„Lad os se, — idag er det Tirsdag.

Dersom De kunde sende Uhret med det

samme ..."

„Nej, det er umuligt, Lord Arthur; jeg

har endel uopsætteligt Arbejde for mine

Venner i Moskva, . . men det kan være,

at jeg kan faa det ekspederet imorgen."

„Jamen, det vil ogsaa være fuldkommen

tidsnok," sagde Lord Arthur høfligt, „blot

det bliver afsendt imorgen Aften eller Tors-

dag Morgen. Vi kan maaske sætte Fredag

Kl. 12 præcis som Tidspunktet for Eksplo-

sionen ? — Biskoppen er altid hjemme paa

den Tid."

„Fredag Kl. 12," gentog Hr. Winckel-

kopf og noterede det ned i en stor Journal

paa Skrivebordet.

„Saa var det kun," sagde Lord Arthur

og rejste sig, Betalingsspørgsmaalet. „Tør jeg

spørge, hvor meget er jeg Dem skyldig?"

„Aa, det er jo en ren Ubetydelighed, Lord

Arthur; det er saamænd ikke værd at tale

om. Se for Dynamiten bliver det 7 sh. 6d.,

for Uhret kan vi sige £ 3 10 sh., og Fragten

beløber sig vel til 5 sh. Det har kun været

mig en Glæde at kunne gøre en af Grev

Rouvaloffs Venner en lille Tjeneste."

„Jamen Deres Ulejlighed, Hr. Winckelkopf?"

„Lad os dog ikke tale om det! Det har

været mig en Fornøjelse, og jeg arbejder

desuden ikke for Penge. Jeg ofrer mig

ganske for min Kunst!"

Lord Arthur lagde £ 4 2 sh. 6 d. paa

Bordet, takkede den lille Tysker paa det

varmeste, sagde høfligt Nejtak til Indbydelse

til en lille Anarkist-The til om Lørdagen og

skyndte sig ud af Huset.

De to følgende Dage var han i en stærkt

ophidset Stemning, og hans Nervøsitet var

paa Kogepunktet, da han Fredag ved 12

Tiden kørte hen til Klubben for at afvente

Begivenhedernes Gang. Eftermiddagen igen-

nem saa' han Portneren klistre Bureau-Ny-

hederne op paa Tavlen. Telegrammer om
Væddeløbs- og Kapsejlads- Resultater, Børs-

Noteringer, kedsommelige Uddrag af Rigs-

dagsreferater o. s. v. Da Aftenaviserne kom
ved 4 Tiden, bemægtigede han sig „Pall

Mali Gazette", „Globe", „Echo" og et Par
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andre Blade og skyndte sig med dem ind i

Biblioteket — til stor Ærgrelse for Oberst

Goodchild, som skulde have læst samtlige

Blades Gengivelse af en Tale, han om For-

middagen havde holdt i Mansion House om
et sydafrikansk Missions-Spørgsmaal.

Men der stod ikke det mindste om Biskop-

pen af Chichester i Bladene, altsaa maatte

Attentatet være mislykkedes. Det var et

frygteligt Slag for Lord Arthur, som Aftenen

igennem følte sig ganske lammet. Næste

Dag gik han hen til Hr. Winckelkopf, som

nød over af Undskyldninger og tilbød at

levere et andet Uhr ganske gratis og med

en ekstra Nitroglycerin-Ladning til Indkøbs-

pris. Men Lord Arthur havde mistet al Til-

tro til Eksplosionsstoffer, og Hr. Winckel-

kopf indrømmede da ogsaa, at alting blev i

den Grad forfalsket i vore Dage, at selv

Dynamit var vanskeligt at faa fat paa i

nogenlunde ren Tilstand. Det ku/ide jo ogsaa

være, at der havde været lidt i Vejen med

Mekanismen, og at den kunde gaa af endnu.

Man havde oplevet flere af den Slags Til-

fælde. Saaledes havde han engang sendt et

Barometer til Militær-Guvernøren i Odessa,

det skulde være gaaet af i Løbet af 10 Dage,

men først 3 Maaneder efter gjorde det sin

Skyldighed. Ganske vist gik det kun ud

over Guvernørens Stuepige, som blev sprængt

i Luften, medens Guvernøren selv slap, fordi

han slet ikke var i Byen paa det Tidspunkt,

men det beviste ialfald, at Dynamit var et

ganske kraftigt Ødelæggelsesmiddel, fuldtud

anvendeligt, naar blot Eksplosions-Maskineriet

ikke kom i Uorden.

Lord Arthur fandt straks nogen Trøst i

disse Udvikhnger og gik endnu et Par Dage

i Haab, men den endelige Skuffelse lod ikke

længe vente paa sig. Tirsdag Morgen kaldte

hans Moder ham ind i sit Paaklædningsvæ-

relse og viste ham et Brev, hun lige havde

faaet fra Biskoppens. „Jane skriver egentlig

udmærkede Breve," sagde hun, „Du maa

læse det Arthur, det er lige saa underhol-

dende som en Novelle."

Og Arthur læste Brevet, der lød saadan:

„Kære Tante!

Tusind Tak for Bomuldsnonellet til Pigerne

paa „Hjemmet". Jeg er ganske af samme

Mening som Du, at det er urimeligt af de

Mennesker at stille Fordringer om at faa

fikse og klædelige Sager, men alle er jo saa

radikale og irreligiøse i vore Dage, saa det

er fuldkomment umuligt at faa dem til at

indse, at de ikke skal klæde sig som Folk

af de bedre Klasser. Ja, hvad skal det blive

til? Som Fader ofte siger i sine Prædikener:

Vi lever i Vantroens Tidsalder.

Vi har forresten moret os saadan over et

Uhr, som en anonym Beundrer sendte Fader

i Torsdags. Det kom i en Træ-Æske som
Banemærkepakke fra London, og Fader siger,

at det maa være sendt fra en eller anden,

der har læst hans Prædiken om „Frihedens

Farer", thi der var en kvindelig Figur paa

med Frihedshuen paa Hovedet. Det blev

altsaa pakket ud og sat hen paa Kaminhyl-

den, for det var saamænd rigtig nydeligt,

men saa i Fredags, netop som det slog 12,

hørte vi en surrende Lyd fra det, der kom
lidt Røg ud fra Fodstykket og Frihedsfiguren

faldt ned. Moder blev helt forskrækket, men
vi andre kunde ikke lade være med at le,

for det saa' saa latterligt ud. Det viste sig

nu, at det var et Slags Vækkeuhr, og naar

man anbragte lidt Knaldsats og Krudt under

en lille Hammer og stillede Uhret paa en

bestemt Maade, kunde man faa det til at

gaa af naarsomhelst. Hvad Meningen er med
det, ved vi ikke, men nu har Reginald faaet

det og laver Eksplosioner med det i Skole-

stuen hele Dagen . . ., det maa vel være en

eller anden Londoner-Nyhed, der er jo saa

mange Attraps og den Slags.

— Nu skal jeg ned paa „Hjemmet", og

der læser jeg Dit Brev højt, kære Tante.

De har godt af at faa at vide, at det er

utilstedeligt — ialfald under deres Forhold —
at bekymre sig om, hvad de skal være iførte,

da der dog er saa mange andre, langt vig-

tigere Spørgsmaal. — Det er forresten sandt,

husk at fortælle os i Dit næste Brev, om de

store Hatte fremdeles holder sig i London,

eller om Mary og jeg hellere skulde bestemme

os for Toques. Plisserede Nederdele er vel

fremdeles Dagens Løsen. — Naa, nu kommer
Reginald og fortæller, at han har faaet det

ny Uhr til at lave en brillant Eksplosion,

men Fader vil ikke mere have det i Huset,

selv om han er smigret ved at have faaet

sendt det, da det jo utvivlsomt har en eller

anden allegorisk Betydning.

Mange kærlige Hilsener fra os alle, kære

Tante, ved

Din hengivne Niece Jane.

P. S. Husk at give os Besked om Hattene."

Lord Arthur saa' saa alvorlig og ulykkelig

?70=



Lord Arthur Saviles Forbrydelse

ud, medens han læste Brevet, at hans Moder
uvilkaarlig brast i Latter: „Men Arthur dog,

synes du egentlig, der er Grund til at sætte

et Bedemandsansigt op over det Brev; —
det var da forresten en pudsig Historie med
det Uhr!"

Arthur smilte anstrængt, kyssede sin Moder
og gik op til sig selv, hvor han kastede sig

paa en Sofa og holdt Hænderne for Øjnene.

Saa var det altsaa igen mislykkedes totalt

for ham. Nu havde han lo Gange gjort, hvad

han kunde, for at begaa dette Mord, og lige

vidt var han. Hvad skulde han gøre? Maa-
ske han alligevel burde hæve sin Forlovelse,

— det vilde vel være et haardt Slag for

Sibylle, men hun rettede sig vel igen. Og
han selv, — ja, der var vel nok Krig et

eller andet Sted, hvor han kunde slippe af

med Livet, det Liv, som blot var en Byrde.

Nu vilde han lade Skæbnen selv om det.

Han vilde ikke røre en Finger mere for at

imødekomme den.

Henad Aften klædte han sig paa og gik

hen i Klubben, hvor han traf sin Broder og

nogle fælles Bekendte. De tvang ham til at

spise Middag sammen med dem, men saa-

snart han kunde, gik han fra dem. Da han

forlod Klublokalerne, rakte Portieren ham et

Brev, Det var fra Hr. Winckelkopf, som
bad ham se indenfor med det første, da der

lige var kommen en ny Opfindelse, en Para-

ply, som eksploderede, naar man slog den

op. Om det ikke skulde være noget for

ham?
Lord Arthur rev Brevet i Stumper. Han

havde faaet nok af de Løjer. Paa maa og

faa drev han ned mod Thems-Bredden, satte

sig paa en Bænk og blev siddende i Time-

vis. Maanen tittede gennem en Manke af

flossede Skyer, som var det et Løveøje, og

Stjærnerne sprang frem som Guldstøv paa

den mørke Himmelhvælving. Nu og da gled

en Baad forbi ude paa Strømmen, og Bane-

signalerne skiftede fra Rødt til Grønt, medens

Togene raslede hen over Jernbanebroen. Efter

nogen Tids Forløb drønede Tolv-Slagene fra

Westminsters Taarn, og selve Natten syntes

at skælve under Slagene. Saa svandt Lysene

i Sporvognene lidt efter lidt, og Byens Brø-

len blev svagere og svagere.

Da Klokken slog 2, rejste han sig og gik

hen ad Blackfriar-Broen til. Hvor uvirkeligt

det dog saa ud altsammen! Husene paa den

anden Side af Floden saa ud, som om de

var byggede op af lutter Mørke, og St. Pauls

Kirkens uhyre Kuppel stod som en sort Boble

op i Natten.

Da han kom hen i Nærheden af Cleopa-

tras Naal, saa han en Mand staa og læne

sig ud over Brystværnet, og da kom nær-

mere, saa Manden op, og Skæret fra en

Lygte faldt over hans Ansigt.

Det var Mr. Podgers, Kiromanten! Det
var ikke til at tage fejl af, dette fede, la-

skede Ansigt, Guldbrillerne, det vage Smil

og den tykke, sanselige Mund.
Lord Arthur standsede, en glimrende Tanke

tændtes i hans Hjerne, og sagte listede han
sig hen bag ved Manden. Et Sekund efter

havde han fat i Mr. Podgers korte Ben og
vippede ham ud i Floden. En dump Ed, et

Plask, og alt var stille. Lord Arthur saa

ængstelig ud efter Manden, men der var

intet andet at se end en høj Hat, der hvirv-

ledes rundt af Strømmen. Saa forsvandt

ogsaa den. En Gang bildte Lord Arthur

sig ind, at han saa Kiromantens tykke Skik-

kelse arbejde sig hen i Retning af Slæbe-

stedet, og en syg Fornemmelse af igen at

have handlet forgæves krøb igennem ham,
men da Maanen i det samme kom frem, saa

han, at der intet var. Endelig havde han

da opfyldt sin Forpligtelse overfor Skæbnen!
Han sukkede dybt, og Sibylles Navn kom
over hans Læber.

„Har De tabt noget, Hr.," sagde pludselig

en Stemme bag ham.

Han vendte sig og saa en Politibetjent

med en Lygte.

„Nej, det var saamænd ikke noget af Be-

tydning, Betjent. Godnat," svarede han smi-

lende, og da en Droske idet samme kom
forbi, kaldte han paa den, steg ind og kørte

hjem.

I de første Dage herefter svingede hans

Stemning mellem Haab og Frygt. Der var

Øjeblikke, da han næsten ventede at se Mr.

Podgers træde ind i Værelset, men han sagde

til sig selv, at saa ubarmhjærtig kunde

Skæbnen alligevel ikke være. To Gange gik

han hen til Kiromantens Bopæl i West Moon
Street men kunde ikke faa sig selv til at

ringe paa. Han længtes efter Vished men
var bange derfor.

Endelig fik han da Vished. Han sad i

Klubben og hørte aandsfraværende paa sin

Broders Beretning om den sidste Nyhed paa

„Gaiety", da Tjeneren kom ind med Aften-
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aviserne, og næppe havde han aabnet „St.

James Gazette", før hans Blik faldt paa

Overskriften

En Kiromants Selvmord.

Han blev bleg af Spænding og forsøgte

at læse videre. Der stod:

„Igaar Morges fandt man Liget af Mr. Fodgers,

den bekendte Kiromant, skyllet i Land paa Flod-

bredden i Greenwich. Den forulykkede havde

væiet savnet i nogle Dage, og i Kiromant-Kredse

var man begyndt at blive urolig for hans Skæbne.

Han har antagelig berøvet sig selv Livet i en

sygelig Sindsstemning loraarsaget ved Overan-

strængelsc. Han havde netop luldført et større

Værk om den menneskelige Haand, hvilket maa
imødeses med megen Interesse. Den afdode var

65 Aar gammel. Han efterlader ikke Familie."

Lord Arthur styrtede ud af Klubben med
Avisen i Haanden til uhyre Forbavselse for

sine Omgivelser. Da han kom hen til Park

Lane, fik Sibylle Øje paa ham fra sine Vin-

duer, og det slog straks ned i hende, at han

kom med godt Nyt. Hun løb ham imøde,

og da hun saa hans Ansigt, forstod hun, at

alt var i Orden.

„Lille Sibylle, nu holder vi Bryllup imor-

gen," sagde han.

„Aa, Du dumme Dreng, det kan vi jo

ikke, — Bryllupskagen er jo ikke engang be-

stilt," svarede Sibylle og lo gennem Taarer.

VL

Da Bryllupet stod 3 Uger senere, var

Kirken fyldt af en udsøgt Forsamling, Bi-

skoppen af Chichester holdt en meget blom-

strende Tale, og alle var enige om, at de

aldrig havde set et kønnere Par. De var

forresten meget mere end kønne — de var

lykkelige, og Lord Arthur fortrød ikke, at

han for Sibylles Skyld havde underkastet sig

de haarde Prøvelser.

Et Par Aar efter besøgte Lady Winder-

mere dem i deres Hjem paa Landet. Hun
sad og saa paa deres to nydehge Børn, en

Dreng og en Pige, der legede i Solskinnet,

og med Et tog hun Lady Arthurs Haand i

sin og spurgte: „Er Du nu lykkelig. Sibylle?"

„Ja, Lady Windermere, det er jeg da

rigtig nok. Er De ikke det?"

„Jeg har ikke Tid til at være lykkelig

Sibylle. Jeg synes altid godt om det Menne-

ske, hvis Bekendtskab jeg har gjort sidst,

men i Reglen bliver jeg ked af Folk, saa-

snart jeg har lært dem at kende."

„Men er De da ikke glad ved Deres

„Løver", Lady Windermere?"

„Aa jo. Løver kan være meget gode i én

Sæson, men saasnart de har faaet deres

Manker klippede, er de ikke til at holde ud.

Og saasnart man er venlig imod dem, op-

fører de sig daarligt. Kan Du huske denne

skrækkelige Mr. Podgers? Han var en ræd-

som Svindler. Naa, det vidste jeg naturlig-

vis, og selv da han vilde laane Penge af

mig, bar jeg over med ham, men da han

begyndte at gøre Kur til mig, var jeg fær-

dig. Han har ligefrem faaet mig til at hade

Kiromanti. Nu har jeg kastet mig over Tele-

pati, — det er ogsaa meget morsommere."

„De maa ikke sige noget ondt om Kiro-

manti her i Huset, Lady Windermere; det

er det eneste Emne, Arthur ikke vil have,

man driver Gæk med. Det tager han fuld-

kommen alvorligt."

„Tror han da virkeligt paa det, Sibylle?"

„Spørg ham selv. Lady Windermere, der

kommer han." Og ned ad Havegangen kom
Arthur med en stor Buket gule Roser i

Haanden og Børnene hoppende omkring sig.

„Lord Arthur!"

„Ja, Lady Windermere?"

„Er det sandt, at De tror paa Kiromanti?"

„Ja naturligvis gør jeg det!"

„Men, hvorfor dog?"

„Fordi jeg skylder den mit Livs Lykke."

„Hvad skylder De den?"

„Sibylle," svarede han og rakte sin Hustru

Roserne, medens han saa hende ind i hendes

violblaa Øjne.

„Sikke noget Vrøvl," gispede Lady Win-

dermere. „Jeg har da aldrig hørt Mage til

Vrøvl!"
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DEN BITRE SKAAL
Af Dr. H. L. Møller.

I.

DA Venstre efter Systemskiftet 1901 be-

gyndte at „arbejde" for en Ordning af

Forsvarssagen, var det første og vigtigste

Krav, man fra Partiets Side stillede til en

saadan Ordning, dette: at den — i Mod-
sætning til den Bahnsonske — „skulde have

Folkets Tillid". Prøven paa, om den kunde

vinde denne Tillid, skulde efter J. C. Cliri-

stensens uransalige Raadslutning foretages

saaledes, at naar Forsvarskommissionens Be-

tænkning var afgivet, skulde Regeringen paa

Grundlag af den udarbejde sine Forslag,

disse skulde have en foreløbig Godkendelse

ved en Folketingsbehandling, men derpaa

skulde de undergives Vælgernes Dom gennem
et Nyvalg til Folketinget. Den endelige Be-

handling i den paafølgende Rigsdag skulde

saa i Hovedsagen kun være en Besegling af

denne Dom.
Saaledes var Recepten affattet, og til et

vist Punkt er den ogsaa blevet fulgt. De
Lovforslag, Konsejlspræsident Neergaard den

12. Februar i Aar fremsatte i Folketinget,

var byggede paa Forsvarskommissionens Be-

tænkning; de holdt sig paa de allerfleste

Punkter nøje til Flertalsbetænkningen og

særlig da inden for dennes finansielle Ramme.
Kun i een Retning gik Regeringens Plan

væsentlig ud over Kommissionsflertallets : ved

Forslaget om de forberedte fremskudte Stil-

linger til Dækning af Københavns Landfront.

Regeringsforslagene førtes frem til anden Be-

handling i Folketinget og ændredes derigen-

nem saaledes, at „de fremskudte Stillinger" med
alt, hvad dertil hørte, blev fjernet fra For-

slagene, som derefter kun beholdt den rad-

magre Skikkelse efter Kommissionsflertallets

Model.

Derefter gik man til Valg den 25. Maj

og paakaldte Vælgernes Dom om den For-

svarsordning, det gamle Folketing nys havde

sat sit Stempel paa. Nu skulde det vise sig,

hvilken af de foreslaaede Ordninger der havde

Folkets Tillid — den første og fornemste

Betingelse for, at den kunde og burde op-

højes til Lov. Udfaldet var med runde Tal

dette, at den Ordning, det hidtilværende

Folketing havde formet ved anden Behand-
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ling: Ordningen med den J. C. Christensen-

ske „halve Fæstning" om København, op-

naaede det imponerende Tillidsvotum, at af

de 320,000 Vælgere, som i alt stemte, sam-

lede der sig 45,000 om denne Forsvarsplan.

Alle de andre 2 7 5,000 Stemmer tilkendegav

med forskellig Begrundelse deres uskrømtede

Mistillid til den.

Efter Venstres egen politiske Katekismus

havde man derefter Ret til at tro, at den

J. C. Christensenske halve Fæstning ogsaa af

ham selv maatte anses for dødsdømt og læg-

ges i Vraggodskassen. Hvorledes end den

fremtidige Forsvarsordning maatte blive, syntes

een Ting sikker : den søbefæstede Hovedstad

med den aabne Landfront maatte herefter

henvises til P'ablernes Verden — saa grun-

dig havde det myndige Vælgerfolk vendt sig

bort fra denne vanvittige Tanke. Men hvad

skete? Saa snart J. C. Christensen efter den

første Fortumling, Valgnederlaget havde voldt

ham, rejste sig igen for at „arbejde videre"

i Spidsen for sin medtagne Skare af trofaste,

udstedte han Parolen: „Min Ordning eller

slet ingen". Han, Flertalsregimentets for-

nemste Apostel, gjorde sig derved til Tals-

mand for det hensynløseste Mindretalstyranni,

der endnu er forsøgt i Kongeriget Danmark.

Med runde Tal var der ved Valgene afgivet

165,000 Stemmer for de „forsvarsvenlige" Par-

tier, J. C. Christensen og hans 26 deri med-

regnede, 155,000 Stemmer paa den radikal-

socialistiske Alliance. Saa ringe, c. 10,000

Stemmer, var Flertallet i det danske Folk

for en positiv Forsvarsordning. Under disse

Forhold krævedes der et ubrødeligt Sammen-

hold mellem de forsvarsvenlige Grupper, om
den store Sag skulde bjerges gennem de

sidste, farlige Skær. Der krævedes Parlamen-

tarisme indenfor disse Grupper : at det ved

Valgene saa grundig overvundne Mindretal

:

J. C. Christensens indskrumpede Reformparti

med 45,000 Vælgere bag sig, bøjede sig for

de relative Sejrherrer: de Partier, der støttede

Ministeriet Neergaard, og som den 25. Maj

havde mønstret 120,000 Stemmer. Men fra

J. C. Christensens Side er der siden Valg-

dagen kun hørt et eneste Ord: „Mit Tilbud

eller ingen Ordning". Han har efter den

25. Maj tilsyneladende kun haft een politisk
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Opgave : at paatvinge Folket en Forsvars-

ordning, som kun nød Tillid hos '/? *f '^^

sidste afgivne Vælgerstemmer, men havde

Attest fra de ^/^ for sin fuldkomne Umulig-

hed. — Heri er indtil videre J. C. Christen-

sens Arbejde for en Forsvarsordning, der

nyder Folkets Tillid, udmundet.

II.

Det taaleligste Forsvar, der overhovedet

kan fremføres for J. C. Christensens Politik

siden den 12. Februar, — den mildeste For-

klaring, som hans Venner gerne i Fortrolig-

hed vil overtale politiske Modstandere til at

tage for gode Varer: det er den Paastand,

at den store Partihøvding har været nødt til

at tage dette Standpunkt, selv om han in-

derst inde maatte være villig til yderligere

Imødekommen mod de andre forsvarsvenlige

Grupper, fordi han kun paa denne Maade
kunde holde sit Parti paa Rigsdagen og

blandt Vælgerne paa den forsvarsvenlige Side

af den store Skillelinie i Folket: Var han

gaaet blot en Tomme længere til Højre, vilde

hans Folk være rendt fra hverandre, og den

sidste Mulighed for at samle et Flertal om
en virkelig positiv Forsvarsordning vilde der-

med være tilintetgjort i en uoverskuelig Frem-

tid. Man huske — siges der — , at der

ved Valget den 25. Maj kun var et ringe

Overtal — c. 10,000 — af forsvarsvenlige

Stemmer i hele Landet at løbe paa.

Lad os et Øjeblik gaa ud fra, at denne

Forklaring — den mildeste, der overhovedet

kan tænkes — er rigtig. Hvilket ynkeligt

Billede giver den da ikke af den tidligere

tilsyneladende saa mægtige Partihøvdings nu-

værende Forfatning! Man har altid frem-

hævet som J. C. Christensens vidunderligste

politiske Evne hans enestaaende Behændig-

hed i ved taktiske Manøvrer at holde

sit Parti sammen. Rigtignok synes Kends-

gerningerne at vidne om noget helt andet

:

før Valget 1903 havde Venstrereformpartiet

en Styrke i Folketinget af 76 Mand, og nu

efter kun 6 Aars Forløb er det gennem J. C.

Christensens Taktik smeltet ind til 27. Lad
nu end hans Venner og Forsvarere have

nogen Ret i den Paastand, at dette Frafald

til Dels skyldes utilfredsstillet Ærgerrighed,

Hævnlyst, personligt Nag fra mange af de

frafaldnes Side, saa turde een Ting dog være

sikker nok: J. C. Christensen, der altid har

indkrævet „Tillid" til sin Person og sin Po-

litik fra alle Sider, har aabenbart ikke nogen
fremragende Evne til i Længden at bevare

Tilliden hos sine egne. Kun saaledes synes

det successive Frafald i hans tidligere saa

mægtige Skare helt at kunne forklares. Til

Gengæld skulde man da mene, at de 26,

der nu danner Riddervagten omkring den

anfægtede Storhed, maatte være Mænd, som
var blevet ham tro i Liv og Død, som trods

alt, hvad der er gaaet forud, ja, selv efter

den 8. September 1908, havde bevaret den

hele, fulde Tillid til hans Karakter som Men-
neske og til hans politiske Skarpsyn og Fører-

evne. De 26 maatte være Mænd, han kunde
stole fuldt ud paa, som vilde følge ham gen-

nem Ild og Vand. Og hvad faar man saa

i Virkeligheden at vide gennem „den milde-

ste Forklaring" ? Man faar den Oplysning,

at de trofaste, der er blevet tilbage, de 26
paa Rigsdagen og de 45,000 Vælgere, det

er ikke saadanne, som følger J. C. Christen-

sen i Liv og Død, men det er tværtimod

saadanne, som han ikke kan rokke en Tomme
fra deres Standpunkt, som han altsaa ikke

længer har nogensomhelst virkelig Magt over,

men som dikterer ham den Politik, han har

at følge. Dette er den eneste fornuftige Slut-

ning, man kan komme til fra „den mildeste

Forklaring", at J. C. Christensen nu forsaa-

vidt er den magtesløseste Partifører i Dan-

mark, som han er sunket ned til at være den

slaviske Udfører af sit Partis Vilje. — Det er

muligt, maaske endog sandsynligt, at Forklarin-

gen er rigtig, men om han iøvrigt kan være tjent

med det saa velmente Forsvar for sin Politik fra

sine Venners Side,maa være en Sag mellem ham
og dem. Smigrende for hans politiske Per-

sonlighed synes dette Forsvar lige saa lidt

os andre at være som de øvrige Forklarin-

ger, der gives af hans Politik efter den 12.

Februar.

III.

Imidlertid er der endnu i ethvert Fald

een Forklaring af J. C. Christensens haard-

nakkede Fastholden ved Standpunktet : den

halve Fæstning, som nærmere maa prøv^es.

Det er de saglige Grunde, han anfører for

sin Stilling paa dette Punkt; de maa prøves,

alene fordi det er de officielle Grunde —
dem han agter at testamentere Historien, naar

denne engang skal indordne ham blandt Dan-

marks store Mænd og udrede Bevæggrunden
til hans Handlemaade i hans politiske Livs

store og afgørende Øjeblikke. Da vil Frem-
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tidens Historikere gennempløje Rigsdagstidende

for 1909 og der opsøge den Mands Motiver

til at ville have Københavns Landbefæstning

nedlagt, der i denne Sommer blev kaaret

paa ny til som Forsvarsminister at bjerge

Danmarks Livssag. Disse Historikere maa
jo saa søge at skelne mellem Avner og Ker-

nen i Tidendens Mangfoldighed af Ordgyde-

rier, og naar de kommer til J. C. Christensens

Argumenter mod Landbefæstningen, maa de

søge at faa fat i det væsentlige — pundiim
snliens. Alene af Hensyn til den Plads,

der i Fremtidens historiske Fremstillinger kan
ofres paa disse Motiver, maa man se at

fremdrage det mest slaaende, det mest effekt-

fulde iblandt dem. Da vil man mellem J. C.

Christensens saglige Grunde standse ved den

vidunderlige, der lyder saaledes: Fæstningen

binder den mobile Hær og hindrer den i at

optage Kystforsvaret; ved at nedlægge Fæst-

ningen frigør vi Hæren og sætter den først

derved i Stand til at optage det Kystforsvar,

som er den fornemste af vore Pligter som
neutral Stat. Naar Fremtidens Historikere er

naaede saa vidt, vil de maaske finde paa at

foretage en Prøvelse af denne Bevisførelse

ved at jævnføre den med de i Begyndelsen

af det 20. Aarhundrede almindelig gældende

strategiske Grundsætninger. De vil da finde,

at blandt disse er der een, som omtrent lyder

saaledes: Befæstningen af en Hærs Basis fri-

gør Hæren fra denne Basis og sætter den

i Stand til at operere mod andre Maal, men
naar en Hærs Basis ikke er beskyttet mod
Angreb andensteds fra, er Hæren bundet til

ikke at forlade sin Basis. P>emtidens Histo-

rikere maa efter denne Jævnførelse antage eet

af to, at enten har J. C. Christensen foruden

at være en stor Politiker tillige været Grund-

lægger af en ny Strategi, der har revolutio-

neret al tidligere Krigsførelse, eller ogsaa har

han været uden alt Begreb om Strategi og

desuagtet været hoffærdig nok til at sætte

sin Mening over deres, der havde Forstand

paa disse Sager. Da der nu næppe senere

i det 20. Aarhundrede vil vise sig Spor af,

at den ny J. C. Chrislensenske Strategi er

trængt sejrrigt igennem i Krigskunsten, vil

Historikerne havne i det andet Alternativ. J.

C. Christensens saglige Grunde mod Land-

befæstningen vil da ikke kunne bruges til

andet end til Indskrift paa en Skamstøtte

over ham, hvis nogen i Fremtiden skulde

føle Trang til at rejse en saadan.

IV.

Maa man nu end gaa ud fra, at den J. C.

Christensenske Lære om den aabne Landfront
omkring Hovedstaden som Betingelse for Op-
stillingen af et effektivt Kystforsvar paa Sjæl-

land værdsættes højere af de 26 trofaste end
af Nutidens Strateger, og end den formo-
dentlig vil blive værdsat af Fremtidens Hi-

storikere, saa ligger det dog i Sagens Natur,

at det umuligt kan være denne Teori, der

danner Baggrunden for den Lidenskab, hvor-

med Landbefæstningen bekæmpes af „de 27";

og det kan heller ikke være den, der udgør
det uopløselige Kit, som holder de 45,000
Vælgere sammen. Der maa stikke noget

andet bagved. Nu er det vistnok saaledes,

at man i aaben Drøftelse af modstaaende
Anskuelser i Almindelighed maa være for-

pligtet til at vise Modstandere den Respekt,

at man ikke underlægger dem andre Bevæg-
grunde til deres Handlinger end dem, de

selv vedkender sig. Enhver har Ret til at

afbryde Drøftelsen med sin Modstander, saa-

snart denne begynder at søge bagved de

Motiver, man selv anfører for sin Tænke- og
Handlemaade. Alligevel maa man, med Fare

for at blive anklaget for illoyal Fremgangs-
maade, over for dette Fænomen; Uviljen hos

de 27 mod Landbefæstningen, absolut søge

ved Siden af eller bagved den J. C. Chri-

stensenske Strategi. Det kan umuligt være

Troen paa den, der har avlet denne usalige

Lidenskab.

Til alt Held dukker der i hvert Fald paa

eet Sted i de officielle Aktstykker et andet

Motiv frem til Modstanden mod Landbefæst-

ningen. Mærkelig nok findes det ikke paa

det Sted, hvor man først og fremmest skulde

vente at finde det, i Forsvarskommissionens

Flertalsbetænkning; de ni navnkundige „Grun-

de" mod Landbefæstningen er alle „saglige"

og forklarer ingenlunde den vitterlig eksiste-

rende Lidenskab. Derimod findes der en

Tilstaaelse i Betænkningen fra F'olketingets

Forsvarsudvalg i sidste Samling (Rigsdags-

tidende, Tillæg B, Sp. 1985); den stammer

fra J. C. Christensens Pen: „Københavns

Landbefæstning har i Aarenes Løb vakt en

dybtgaaende Splid i vort Folk og i vide

Kredse vakt en Forbitrelse, som ingenlunde

har fortaget sig endnu". Her siges — ikke

just med rene Ord, thi de flyder ikke syn-

derlig ofte fra denne Pen — , men dog paa

en Maade, som ikke kan misforstaas, at det
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er Landbefæstningens provisoriske Oprindelse,

det er galt med. Det vilde for .Sagens Skyld

have været at ønske, om denne Grund, der

her bare er angivet indledningsvis, ja næsten

kun antydningsvis, var blevet stillet frem

som Hovedgrunden, ja som eneste Grund.

Saa vilde det hele være gaaet langt lettere

i Orden, end det nu kan ske. Man burde

fra de „27 "s Side sagt klart og bestemt:

„Landbefæstningen er efter vor Formening

blevet til ved et Retsbrud; den er opført af

Landsting og Regering mod Folketingets

Modstand. — Vi kræver nu den statsretlige

og moralske Oprejsning for dette Retsbrud

derved, at dens fortsatte Bestaaen lægges

helt og holdent i Folketingets Haand. Ved
at underkaste sig Bestemmelsen om, at Land-

befæstningen efter et vist Aaremaal skal

nedlægges, medmindre den samlede Lovgiv-

ningsmagt til den Tid tager en ny Beslutning

om, at den skal opretholdes, soner Lands-

tinget først sin Brøde mod Folketinget; men
saa er ogsaa dette gamle Mellemværende

mellem de to Ting afgjort for bestandig".

F^n saadan Begrundelse af Nedlæggelses-

paragraffen i Lovforslaget om Befæstnings-

anlæg vilde være blevet mødt med en

vis Forstaaelse, ja næsten med en helt na-

turlig Sympati fra det nuværende konservative

Partis Side; en saadan, rent formel Satisfak-

tion vilde det ikke have været svært for

dette Parti nu at give. V^ar denne Grund

blevet opstillet som den eneste mod Land-

befæstningen, vilde man have kunnet vedtage

Nedlæggelsesparagraffen og dog uden synder-

lig Frygt se hen til det Tidspunkt, da den-

nes Skæbne i sidste Omgang skulde afgøres.

Da vilde man kunne stole paa, at hvis der

til den Tid endnu maatte være et forsvars-

venligt Flertal i Folket og et dertil svarende

Flertal i Folketinget, saa vilde den sunde

Fornuft da ogsaa blive den ene raadende

i Spørgsmaalet om Landbefæstningens Op-

retholdelse.

Ved derimod at lade det politiske Motiv

til Nedlæggelsesparagraffen træde tilbage for

den saakaldte saglige Begrundelse bindes „de
27" til ogsaa i de kommende Aar — For-

svarsforligets Vedtagelse nu med denne Pa-

ragraf forudsat — at opretholde deres Mod-
stand mod Landbefæstningen. Rundt om i

Landet sidder da endnu de rigtig gamle,

haardkogte Højrefressere, som i deres En-

foldighed altid har troet, at alt, hvad der

begyndte med „Venstre-" var eneste ægte

politiske Vare , og at der ogsaa var en

„Venstrestrategi", som var ganske anderledes

krabat til at forsvare Fædrelandet med end

et lumpent Stykke Højrestrategi. Alle disse

vil ved hvert eneste V^alg i de 1 2 Aar paa hver

eneste Tribune, hvor nogen af „de 27" træder

frem, tager disse i Ed paa, at de ogsaa

fremdeles vil være „saglige" Modstandere at

Landbefæstningen. Den J. C. Christensenske

Strategi vil blive ophøjet til Dogme i de

2
7
's Menighed; for hver Gang de maa af-

lægge Ed paa den, bliver det sværere for

dem, inden den sidste Afgørelse finder Sted,

at mande sig op til at erklære hele den

saglige Begrundelse for det rene Vrøvl, den

er , og forsage den som det Djævelskab,

den er.

V.

Hvilket Horoskop stilles der nu ikke der-

igennem for Forsvarsviljens Vækst og Tugt

i Danmark i den kommende Tid? I 1909

er Udtrykket for Folkets Forsvarsvilje givet

i det uselige Flertal af 10,000 Stemmer, som
„de forsvårsvenlige Partier" den 25. Maj

mønstrede over den mere eller mindre til-

slørede Forsvarsnihilisme. Hvorledes skal

dette Flertal kunne opretholdes og øges, hvis

der ogsaa efter det Forlig, der nu maaske

løber af Stabelen , skal bestaa en saa dybt-

gaaende Splid inden for dette Flertal om et

Hovedpunkt i Forsvarsordningen ? Efter den

Opfattelse, der i dette Øjeblik forener de

konservative Partier og det Neergaardske

Venstre med i alt 120,000 Vælgere bag sig,

er en Sikring af København mod en Over-

rumpling fra Landsiden et absolut nødvendigt

Led i enhver Forsvarsordning ; og denne

Sikring kan efter den samme Opfattelse kun

naas ved faste Værker paa Hovedstadens

Landfront. Hvis de Værker, som nu skal

tilvejebringe denne Sikring, om et vist Aare-

maal nedlægges, netop som den ny Forsvars-

ordning skulde være traadt frem i fuld Ud-

vikling, saa udskydes dermed det vigtigste

Led i den netop fuldbragte Ordning, saaledes

at denne derefter bliver helt ubrugelig. Efter

disse samme Parters Overbevisning har For-

svarsviljens Bestaaen i Fremtiden ingen syn-

derlig Værdi, uden den forbinder sig med
en klar Erkendelse af dette saa naturlige og

simple Forhold. Og saa skulde i det samme
Tidsrum, da der fra den ene Side virkes for

at klare og styrke denne Erkendelse , den
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anden forsvarsvenlige Retning i Folket ar-

bejde paa at forkludre og ødelægge den ?

Hvad vil der under saadanne Forhold om de

12 Aar være tilbage af det skrøbelige Fler-

tal, som nu repræsenterer Forsvarsviljen i

Danmark ?

Derfor er det af saa stor og skæbnesvanger

Betydning for den forestaaende Afgørelse, at

„de 27" har været saa taabelige at fastholde

de saglige Grunde mod Landbefæstningen og

holde de politiske helt i Baggrunden. Ved-

tagelsen af Nedlæggelsesparagraffen kommer
nu ikke til at betyde den Satisfaktion, som
afgør et gammelt, storpolitisk Stridsspørgs-

maal, men den bliver Kilden til ny Splid

mellem de forsvarsvenlige Partier, som let

kan dræbe den Forsvarsvilje i Folket, der endnu

trænger saa haardt til Styrkelse for bare at

kunne holdes i Live. Derfor bliver Samtykket til

Nedlæggelsesparagraffen den bitre Skaal at

tømme for alle dem, der har støttet Ministeriet

Neergaard, fordi den indvier en Tid af fort-

sat Splid og Kiv om Fædrelandets dyreste

jordiske Anliggende — netop mellem dem,

som ikke burde have anden Opgave i denne

Sag end at sætte Skuldre sammen og løfte

i Flok.

VI.

Den bitre Skaal er allerede tømt af det

Neergaardske Venstre. Det afgaaede Mini-

sterium havde sat sin Eksistens ind paa at

gennemføre sin Forsvarsplan i alle dens

Hovedtræk; det havde gennem sin Chef i

de stærkeste Ord Gang paa Gang erklæret,

at det ikke turde paatage sig Ansvaret for

en Forsvarsordning, som ikke indeholdt en

Sikring af Københavns Landfront ved faste

Værker, og Konsejlspræsident Neergaard

havde endda udtalt, at Hovedstadens nuvæ-

rende Landbefæstning ikke sikrer København

imod en Overrumpling. Altsaa vilde ikke

engang Bevarelsen af denne i sin hidtil-

værende Skikkelse sætte Ministeriet i Stand

til at bære Ansvaret. Ministeriet Neergaard

syntes ogsaa i Gerning at ville vise, det

var dets Alvor med denne Sag. Det gik,

da det ikke kunde gennemføre dette Led af

sin Forsvarsplan. — Ikke desmindre har vi

set Flertallet af Ministeriet Neergaards Med-

lemmer gaa over i Ministeriet Holstein og

dermed slaa sig til Ro med en Forsvarsord-

ning, der i de første 12 Aar kun oprethol-

der den nuværende Landbefæstning, som af

Neergaard er erklæret for utilstrækkelig til

at løse den Opgave for Forsvaret, hvis Løs-

ning han knyttede sit eget Ministeriums

Eksistens til, og efter disse Aars Forløb endda
eliminerer dette skrøbelige Led. Man for-

staar i første Øjeblik ikke, hvorledes det

Ansvar, Ministeriet Neergaard følte paa dette

Punkt, kan blive ringere for dets enkelte

Medlemmer, blot fordi Ministeriets Etikette

nu hedder Holstein. Vist maa det have

været en bitter Skaal at tømm.e for ærekære

Mænd.
At det er for Fædrelandets Skyld, de har

tømt den, derom bør ingen tvivle. Det kan

undertiden blive nødvendigt for Fædrelandets

Skyld at ofre endog det, man allersidst ofrer,

sin Ære. Efter manges Mening ofrede

Niels Ebbesen sin Ridderære, da han over-

faldt den kullede Greve om Natten i Randers

og slog ham ihjel i hans Seng; men hans

Folk har dog takket ham i hans Grav, fordi

han agtede Danmarks Frelse ogsaa dette

Offer værd. De Medlemmer af Mini-

steriet Neergaard, der paa de foreliggende

Vilkaar er gaaet over i Ministeriet Holstein,

kan ikke siges fri for derved at have sat en

Del af deres Ære over Styr; men de, som
hidtil har troet paa disse Mænds alvorlige,

fædrelandssindede Vilje, vil ogsaa tro paa

den endnu og mene, at Ofret er bragt for

Danmarks Skyld, at de, som bragte det, har

gjort det for ikke at lukke det sidste Sund

for Øjeblikkets vanskelige Sejlads. Den

Tanke, der har ført Neergaard og hans

Mænd ind i det ny Forbund med „de 27",

har aabenbart været den, at den største Fare

for Forsvarssagen i Øjeblikket var den, at

der ikke blev begyndt straks, med det, man
allerede nu var blevet enig om. Det tør

antages, at denne Tanke hos dem er blevet

bestyrket ogsaa af den militære Sagkundskab,

der jo ikke alene har Ret til at sige, hvad

der er nødvendigt for et effekt' vt Forsvar,

men ogsaa maa have Lov til at erklære:

Alt staar paa Spil, hvis der ikke begyndes

straks. Det er i de sidste Dage nævnet saa

ofte, hvilke Forbedringer af Forsvaret baade

til Lands og til Søs der opnaas ved nu at

begynde paa alt det, der er tilvejebragt

Enighed om — saa det ikke behøver at gen-

tages her. Det kan formodes, at den mili-

tære Sagkundskab har maattet betone over

for det afgaaede Ministerium : at alle andre

Hensyn maa træde til Side for det ene: at

der begyndes nu, heller i Morgen end i
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Overmorgen. Hvis det er saa, behøves der

i og for sig kun een eneste Kendsgerning

til at retfærdiggøre den militære Sagkundskabs

Krav: Den haarrejsende Kendsgerning, at de dan-

ske Soldater allerede i en Aarrække ikke har

haft ordentlige Patroner at sætte i deres

Geværer, — at, hvis de nu skulde rykke i

Marken mod en Fjende, vilde de være lige

saa usselt stillede som deres Forgængere i 1864

var det med Forladegeværer over for Baglade-

vaahen, og at de ikke kan faa ordentlige Pa-

troner, før Forsvarsforliget træder i Kraft.

Naar Forsvarsberedskabet i Danmark i Øje-

blikket staar paa dette Punkt, kan man
forstaa, at Fortvivlelsen hos dem, der bærer

Ansvaret i Hæren, kan føre dem til at tænke

og sige: Lad os i Øjeblikket nøjes med den

Sikkerhed, vi kan opnaa gennem et tolv-

aarigt Tidsrum — saa længe Overenskom-

sten om Landbefæstningens Opretholdelse

staar ved Magt. Den Tid, den Sorg; men
nu maa vi have begyndt.

VIL
Denne Betragtning er det — tør det an-

tages — som har bragt det Neergaardske

Venstre til at tømme den bitre Skaal. Den
samme Haand, som har rakt den til Ven-

stre, har derefter ogsaa rakt den til Højre.

Nu staar dette Parti over for det samme
Valg, som det Neergaardske Venstre har

været stillet overfor. Vil ogsaa Højre

tømme den bitre Skaal? Vil ogsaa det ofre

sin politiske Ære ved at underkaste sig det

samme haarde Vilkaar: at stemme for en

Forsvarsordning, som vil blive uden Side-

stykke i Historien: fra en ganske ringe Be-

gyndelse skal den fuldkommes i 12 Aar,

men i samme Øjeblik, dette er naaet, falder

der af sig selv et Led ud af den fuld-

bragte Ordning, som gør alt, hvad der bli-

ver tilbage, omtrent værdiløst? — Højre

staar endnu over for det haarde Valg,

ingen veed, medens dette skrives, hvad Par-

tiet vil vælge. Men af Højre i Folketinget

afhænger det, om Forliget skal gennemføres;

der kan kun opnaas Flertal derfor i Folke-

tinget ved Støtte fra dette Parti direkte („ja")

eller indirekte („stemmer ikke"). — Kun
saa meget kan med nogenlunde Sikkerhed

allerede nu siges, at skal Højre ydmyge sig,

ofre sin Ære, tømme den bitre Skaal, saa

maa gennem de kommende Ugers Forhand-

ling to Ting først gøres klare: 1) om den

militære Sagkundskab godkender den trufne

Ordning for de 12 Aar — mens den nu-

værende Landbefæstning altsaa endnu er

et Led af den — som saglig forsvarlig, og

2) om den militære og udenrigspolitiske

Sagkundskab anser Faren ved enhver Op-

sættelse af Forsvarets Nyordning for saa

overhængende, at alle andre Hensyn maa
sættes til Side for det ene: at faa begyndt

nu, naar der bare bliver begj^ndt fra den

rette Ende.

Godtgøres disse to Ting paa fyldest-

gørende Vis, da, men ogsaa kun da, tør

det ventes, at Højre bringer det sidste og

tungeste Offer — tømmer den bitre Skaal.

Vistnok vil Højre da ikke kunne indanke

sin Sag for Historiens Domstol med Til-

lid til, at Partiet har bevaret sin Ære
ubeskaaren, men det vil alligevel med nogen

Fortrøstning kunne se hen til Eftertidens

Dom. Denne vil lyde mildere over dem,

der tømte den bitre Skaal, fordi man havde

gjort det til den nødvendige Betingelse for, at

danske Soldater i i^o^ endog blot kunde faa

ordentlige Patroner at satte i deres Gevarer,

— end over ham, der tvang sine Modstan-

dere til at tømme den, fordi han ellers ikke

kunde holde sit Parti sammen.

Den 22. August 1909.
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PETER HEISE SOM DANSK SANGKOMPONIST
Af William Behrend.

Efterfølgende Artikel er paa Opfordring skrevet sovi dansk
Bidrag til det Festskrift, der i Juli d. A. udkom i Leipzig i

Anledning af den bekendte Lexikograf og Universitetslærer

i Musikhistorie Hugo Riemanns 6o-aarigc Fødselsdag. Artiklen
fremtneder her i noget forkortet Skikkelse.

I
et Festskrift til en fremragende tysk Musik-

forsker vilde det ligge nær for en Dansk

at minde om de mangeartede Forbindelser

mellem dansk og tysk Musik — Forbindelser,

der strækker sig Aarhundreder tilbage. I

det 17. og 18. Aarhundrede, da der endnu

ikke er Tale om en selvstændig dansk Musik,

og da det nationale overhovedet endnu ikke

giver sig synderlig Udtryk i Kunst, fordi det

efter sit Væsen knap nok er kommet til de

skabende Aanders Bevidsthed, dukker det

ene tyske Musikernavn efter det andet op i

dansk (kjøbenhavnsk) Musikliv, og det som
Repræsentant for den italienske senere for

den franske Musik, der herskede i Europa.

Heinrich Schiitz indførte fra Italien ., Ko-

medier, der ageres syngende", Rcinh. Keiser

sine Hamborger-Operaer. Gluck opførte paa

Charlottenborg sit Festspil ved Christian d.

7 des Fødsel og traf i København sin Lands-

mand, Holbergs og Ewalds Ven Johann Ad.

Scheibe, fra hvem han maaske modtog Im-

pulser til sin Operareform. En italieniseret

Tysker, Naumanii, indkaldtes for at bringe

Orden i det kgl. Kapels F'orhold, og Glo-

gaueren Johan Ernst Hartmann blev den

første, i hvis Musik (til Ewalds Fiskerne og

Balders Død) de spæde Spirer til en national

Musik findes, som hans berømte Barnebarn

skulde bringe til Blomstring. Liibeckeren

Kunzen og Liineborgeren Schulz var ikke

blot danske Kapelmestre, men Skaberne af

forskellige Sangspil, hvis enkle, idyllisk-svær-

meriske Tone gjorde dem til Kjøbenhavnernes

Yndlingsstykker. Og selv Grundlæggerne af

den egentlige danske Musik, der nu ud-

folder sig, IVeyse og Kuhlau, var fødte

Tyskere. — Da den danske Musik havde

naaet en vis Selvstændighed og de nationale

Modsætninger blev mere udprægede, hørle

vel de personlige Forbindelser op, og efter

Glåsers Tid spillede ingen tysk-født Musiker

nogen Rolle i dansk Musikliv. Men selve

dettes Udvikling havde staaet i den musi-

kalske Romantiks Tegn, der væsentlig stam-

mede fra Tyskland. Weyse var endnu

Mozartianer; i Kuhlaus Musik lever allerede

Webers Aand. Hartmann var ikke upaavirket

af Spohr og Gade ... ja, det er bekendt

nok, at han skylder Felix Mendelssohn meget

mere end sit ydre Ry; men den egentlige

„Sturm und Drang" i den unge Kjøben-

havner-Violinists Sjæl synes en anden og

større Tysker at have fremkaldt : Franz Schu-

bert. Der kunde overhovedet skrives et helt

Kapitel om de mange, næsten hemmeligheds-

fuldt forbindende Traade mellem Schubert og

nordisk Musik.

Langtfra nærmere at ville udrede de an-

tydede — historisk og æstetisk betydnings-

fulde — Forbindelser mellem dansk og tysk

Musikliv, er det imidlertid Hensigten her just at

dvæle ved en enkelt Musiker, der (selv om han
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næppe kan tænkes uden tysk Musik, først

og fremmest Schuberts og ScJiumamis) paa et

begrænset, lettere overskuelig Omraade giver

et fint og ægte Billed af dansk Musik. Ved

Siden af Gade og Hartmann formaaede Peter

Heise ene at hævde sig som selvstændig ska-

bende Musiker, og klogt og bevidst holdt

han sig til den lille Form, Sangen, og til

det udpræget danske. Forsøger han sig

engang imellem med en stor Sangscene i nor-

disk Stil som Bergliot af Bjørnstjerne Bjørnson,

bliver han traditionel og griber endog til

Mendelssohnske Vendinger. Siden kompone-

rede Hdv. Grieg det pompøse Digt i ægte

nordisk Aand. Fn Sammenligning er lærerig.

Til denne danske Musiker synes tyske Mu-

sikdyrkere hidtil kun at kende lidt. Selv i

det sidste (7cnde!) Oplag af Hugo Riemanns

berømte Musik-Lexikon findes kun tolv Linier

om Heise, der i al Almindelighed kaldtes en

„bemerkensu'erter Vokalkomponist", og i

samme Forfatters .,Musikgeschichte seit

Beethoven" maa Heise træde i Skygge for

de absolut mindre betydelige Emil Hartmann

og Aug. Winding; i en Bog af W. Nie-

matin, der (desværre ikke uden Mangler og

Misforstaaelser) behandler „Musik in Skan-

dinavien", omtales Heise paafaldende kortfattet

i Forhold til ringere Aander. Alligevel har

denne Forfatter fundet den rette Betegnelse

for Heise: „Danmarks største Sangkomponist

siden Weyses Dage".

En og anden vilde maaske endog stryge

de tre sidste Ord, allerede fordi Weyses Stil

mere er Romancens, mens Heise skriver rent

lyriske Sange. Men i hvertfald behersker

Sangen i højere Grad Heises hele Produktion,

end Tilfældet var med Weyse. Han begyn-

der med Sange, og selv efter hans Død siger

et efterladt Hæfte (de knap fuldførte Dyveke-

Sange), at han lige til det sidste Øjeblik —
og det efter den store dramatiske Sejr med

Drot Og Marsk — fremfor alt lever for San-

gen. Hvad han ellers har skrevet, det være

sig Symfoni-Forsøget, Kammermusik, Kan-

tater, Teatermusik — alt med Undtagelse af

Drot og Marsk forsvinder i Forhold til den

blomstrende Kæde af Sange og Viser, der

slynger sig gennem hans korte Kunstnerliv.

Peter Heise var en ægte Æstetiker, der

vilde nyde Livets gode og skønne Sider —
og forstod det. Han var en fint dannet

Aand af et noget akademisk, men ret selv-

stændigt Præg, en begejstret Literaturkender,

kræsen i sin Smag og med skarp Forstaa-

else af lyrisk Digtning. Hans musikalske

Foredrag af et Digt var ikke blot

(næsten undtagelsesfrit) prosaisk rigtigt,

man det var ligesaa fintfølende for Digtets

intimere Linjer og for dets hele Stemnings-

indhold. Hans Komposition deraf blev en

Meddigten — undertiden maaske mere intel-

lektuel end impulsiv — og Digtet fik som

Regel et Plus af Udtryk og Fylde ved hans

Musik, Heise behandlede Digtet som Helhed;

det er ikke hans Sag at dvæle ved dets

enkelte Ord eller Vendinger for at „illustrere"

dem musikalsk -— dertil synger han altfor

naturligt sin Melodi, som for ham er Hoved-

sagen og som harmonerer fuldstændig med
Digterens Ord. Og disse Ord bliver sjæl-

den et simpelt Paaskud for en smuk Melodi,

ligesaa sjældent som han for sin strømmende

Sangmelodis Skyld ofrer Hensynet til Digtets

Ord.

Heise staar i lignende Forhold til Samtidens

danske Litteratur som Schumann til den

tyske. Hans Sanghæfter er som Schumanns

en udsøgt Antologi af de bedste Lyrikere —
og ligesom Tilfældet var med Schumann (og

Schubert), var der Digte, som først ret blev

bekendte gennem hans Melodier — man
kunde nævne de Blicherske og Aarestrupske.

Chr. Winther stod vel Heise nærmest.

Den klare, smidige F'orm, den bløde Stigen

og Falden, den oprindelige Naturlighed, fine

Sandselighed, jævne Hjærtelighed, lette Studen-

tersind og fremfor alt den dybe Natursans

har de tilfælles. Den større Selvstændighed

og Mangfoldighed i Form og Foredrag, den

dunklere Lidenskab blev rigtignok Winther

forbeholdt. Men ved siden af Winther satte

Heise de fleste af „Guldalderens" Digtere i

Musik, endvidere Epigoner som Ploug og

Holst og Ny-Romantikeren Drachmann, og

han kom den unge norske Digtning imøde,

idet han komponcde til Bjørnsons og Ibsens

Tekster. Af tysk Poesi har Heise kun kom-

poneret 2 opus — det er jo i hine Stridens

Dage mellem Danmark og Tyskland — men
det ene af disse, „Schilflieder'' af Lenau hører

til hans bedste Sange og til dem, de store

tyske Lyrikere, Schubert, Schumann og Franz,

mest har mærket. — Et helt nyt, af ingen

Dansk dj'rket Felt fandt Heise i den middel-

alderlige Folkedigtning — hvor mange har

ikke fulgt ham her med P. E. Lange- Muller

i Spidsen ! I disse kunstfulde og enkle
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Sange traf han mestersikkert de forskellige

Nationalkarakterer: den spottende spanske

Grandezza, den tyske Tungsind og „Uber-

svånglichkeit", den mørke skotske Ridderlig-

hed, den russiske Melankoli og oprørske

Fortvivlelse. Nær disse Sange staar de „Syd-

landske Sange", hvor Farverne er stærkere

og mere spillende end ellers hos Heise, hvor

Solglød og italiensk Varme bryder igennem.

Alligevel er her ikke Tale om nogen Efter-

ligning af velsk Sangvis. Nordboen glemmer

ikke paa Romafarten sin tro Vedhængen ved

Hjemmet. Sangen gengiver Sydlandets Natur

og Folkeliv, som et nordisk Temperament op-

fatter dem.

Saaledes bliver Heise overalt ved med at

være dansk. — For et Par Aar siden foran-

staltedes i Londons Guildhall en anseelig

Udstilling af moderne danske Malerier. Kunst-

kritiken derovre var øjensynlig en Kende

skuffet og lyste efter det nationalt-nordiske

i denne Billedkunst. Hvor var de gamle

Sagnhelte, de vilde Vikinger, Odin og Sigurd

eller de forførende Havfruer? Man saa kun

blide Landskaber, stille Stuer, stilfærdigt-

inderlige Genrebilleder. Man roste ganske

vist denne Kunsts ejendommelige Finhed —
men det danske kunde man ikke rigtig

finde. I Erindring om Nordens Sagaverden

og berømmelige Historie havde man aaben-

bart tænkt sig det kraftigere og mere paa-

gaaende. Saaledes vilde det sikkert ogsaa

falde fremmede vanskelig at opfatte og i

Foredrag at gengive det danske i Heises

Sange. Hans Kunst er absolut ikke paa-

gaaende og virker ikke med stærke Midler.

„Naar en dansk i Udlandet nynner Heises

Sange" — skriver Karl Gjellerup —
,

„saa

ser han for sig det blaa Sund spættet med
hvide Sejl, frisk, dunet Bøgeløv vugger sig

over hans Hoved; eller Mosen breder sig i

Aftendæmringen, og en klar Stjærne staar

over den dunkle Bøgekuppel " Saa

intimt, indtrængende stemningsvækkende vir-

ker paa os Heises Landskabsskildring, og

ligesaa simpelt, inderligt og medfølende gen-

giver han Sjælebevægelserne, først og frem-

mest Elskovens. Intet er hos ham uægte,

paatrængende eller poserende -r- til Gengæld

fattes ham saa den storslaaede Lidenskab,

der umiddelbart griber og overvælder. Men
i Almindelighed søger han ogsaa uden om
den Slags Tekster. Et betegnende Træk

:

Gade, Heises beundrede Lærer og Ven, havde

givet ham, der var beskæftiget med et dra-

matisk Arbejde, det Raad ikke at være
bange for at blive „en Smule affecteert" —
og Heise svarer (i et Brev fra det stille

Sorø, der var ham lidt af et Exil): „Nu
forstaar jeg endnu bedre, hvad De mente

dermed, efterat have set Robert efter (o:

Partituret til Meyerbeers Opera) — men jeg

er dog lidt betænkelig". Gade med sin mere

pastose Begavelse, med sin Forkærlighed for

frisk Gaaen-paa havde en Kende snærtende

med Ordet „affecteret" truffet den Grænse,

der var afstukket for Heises Temperament og

Talent. Heise forstaar den gemytlig-drillende

Kritik, men han bliver „betænkelig"; han

vil bevare sin Naturlighed.

Denne Naturlighed og den rige melodiske

Strøm udgør hans Sanges Styrke. Harmo-

nisk interesserer de mindre — skreven som
de i den Henseende er, er de smukt og

smagfuidt i Gades og Schumanns Aand, men
ikke saa fint afskyggede som Gades, ikke

saa fantasirige som Schumanns. Dog er

her en Udvikling kendelig: De senere Sange

(som de Aarestrupske Elskovsdigte, Drach-

manns Farlige Drømme o. fl.) er saaledes

harmonisk rigere udarbejdede. Noget lig-

nende gælder Klaverledsagelsen. Oprindelig

(og ret længe) er den især for moderne

Øren altfor uselvstændig, ganske underordnet

Sangmelodien ; først i de senere opus faar

den sin egen Betydning, bliver direkte stem-

ningsvækkende og samtidig mere klaver-

mæssig. Men hvorledes Heise er og bliver

Sangkomponist, viser et Blik paa Efterspil-

lene. I Reglen er Sangen til Ende for ham
med Sangmelodien ; han føler ingen Trang

til at dvæle længere i Stemningen — man
mindes Schumanns sværmerisk -poetiske

Efterspil, hvori Stemningen holdes fangen,

længe efter at Sangen er forbi, og vil for-

gæves søge noget tilsvarende hos Heise, der

oftest nøjes med faa Takter, mest akkordiske

Bevægelser. Frygter han atter for, naar han

har sunget sin Melodi, at blive affekteret?

Sikkert nok kan denne Mangel paa instru-

mental Klingen-ud føles smærtelig som i den

ellers saa skønne, af en sjælden Glød baarne

Sang af Aarestrup: Skovensomhed.

Det her udviklede vil have givet en

Forestilling om Arten af Heises Melodier.

De er først og fremmest sangbare; varmt

friske og umiddelbart følte, sungne af en

følelsesfuld Sjæl. Oprindelig stod de vel
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Folke-Melodien nærmest, siden blev de kunst-

fuldere, mere nuanceret i Form og Bygning
— men altid bevarede de del naturlige og

lettilgængelige (i god Betydning). Maaske

kan der ved de sidste Sager — her tænkes

paa Farlige Drømme og Dyveke-Sangene —
spores et lille Frafald fra det helt ærlige

og naturlige; dog kun den, der kommer til

disse i det Hele saa stemningsfulde Sange

med nøje Kendskab til Heises øvrige Pro-

duktion, vil nu og da fornemme det og

spørge sig selv, om Heises ivrige Beskæf-

tigelse med et stort Sangdrama dog har

gjort ham den „lille Smule affekteret". —
Næsten i hver af Heises Sange — bortset

fra faa ubetydelige — findes Takter, hvis

skønne, fri og varme Melodi virker umiddel-

bart og føles som ejendommelig for ham.

Allerede derved hævder han sig som ægte

Kunstner og som særlig Sangkomponist.

Men mange af Sangene er helt igennem

baarne af en saadan Melodi; den være nu

glad og munter (af det egentlige danske

Humør havde Heise ikke meget), inderlig

bevæget, tungsindig eller livsglad jublende.

Han har skrevet herlige Adagiomelodier, saa-

ledes Skovensomhed, Vaage maa jeg (R. Burns),

Højt over Bøgens Top, O, lad ej svinde (C.

Winther), men Verdenssmærte*) eller Grub-

leri vil man aldrig træffe deri, og Sentimen-

talitet eller Sødlighed kender han ikke til.

Den nysafdøde, fremragende Kunsthisto-

riker Richard Mulher, der besad en vis For-

kærlighed for dansk Kunst, skriver et Sted

om nogle Rembrandtske Blade, al de besid-

der et saa intimt Trylleri, at „de kun kunde

være frembragt af en Mand, der selv ganske

gik op i sit home og som næsten med Vemod
nød dette sit hornes stille Lykke", og han

tilføjer: „Der er heri noget, som er saare

sjældent i Kunsten, noget man nutildags kun

føler overfor visse danske Billeder: at man
ikke tror at staa overfor et Kunstværk, men
selv at være Vidne til en fortrolig, stem-

ningsfuld Scene."

Disse for dansk Kunst saa ærefulde Ord

kan med nogen Ret overføres paa den ærligt

og dybt følende, naturligt skabende Musiker,

hvis Billed her er søgt tegnet til Ære for

en af de første tyske Musikkendere — og for

den danske Musik selv

!

*) Det er betegnende, at Heise i et Brev taler

om en ^selvmorderisk" Kvmtet af Brahms, som han
nj^lig har hørt, og som med sine ..sygelige Natte-

dunster" irriterede ham saaledes, at han strax gik

hjem og »begyndte en i F-Dur paa Trods'.
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STATEN OG DEN SOCIALE KAMP
BETRAGTNINGER I ANLEDNING AF DEN SVENSKE GENERALSTRIKE.

Af Dr. polit. L. V. Birck.

I.

MEDENS den liberale Statsopfattelse

vil indskrænke Statsformaaiene til

de oprindelige, Statsmagtens Hævdelse

— udadtil gennem Forsvaret og indadtil

gennem Domsmyndigheden — , har en

mere socialpolitisk Opfattelse udvidet

Statsformaaiene ikke blot til de saakaldte

mutualistiske, hvor Stat eller Kommune
paatager sig Ordningen af Transport-

væsenet i videste Forstand men ogsaa

gennem Indgriben i det fri Kontraktsfor-

hold udvider Omraadet for Statens Virk-

somhed som mæglende og dømmende.

Den moderne Arbejderlovgivning er

utvivlsomt et Indgreb i den fri Kontraktret

og forsaavidt ogsaa et Indgreb i den

ubegrænsede Ejendomsret, de to Grund-

piller for den ellers svævende, liberale Op-

fattelse.

Den fri Kontrakt forudsætter, at de

kontraherende Parter er lige stærke ; dette

er, hvor Arbejdsgiver staar overfor den

enkelte Arbejder, ikke Tilfældet, fordi Ar-

bejderen, naar han ikke straks faar solgt

sin Dags Arbejde, aldrig faar den solgt.

Anderledes, hvor Arbejderen giver sig

sin Fagforening i Vold og mister sin in-

dividuelle Bestemmelsesret mod til Gen-

gæld at faa sin Klasses Beskyttelse. I

Halvfjerdserne og Firserne førte Arbejds-

giverne en uforstandig Kamp imod Ar-

bejdernes Vilje til at organisere sig og

hævdede derimod den fri Kontrakt, Enkelt-

mandsaitalen mellem Arbejder og Ar-

bejdsgiver. Følgen deraf var, at de Arbej-

dere, der hævdede den kollektive Aftale

(gennem Fagforeningerne), og de Arbej-

dere, der — ofte i manglende Forstaaelse

— hævdede Enkeltmandsaftalen, maatte

staa som Fjender, fordi disse sidste maatte

blive Arbejdsgivernes Allierede i Kampen
mod den kollektive Aftale og Organisation.

Efter en Snes Aars Forløb (i hvert Fald

i Danmark) blev den kollektive Arbejds-

kontrakt anerkendt af alle og den „fri"

Arbejder — Strejkebryderen — en Sjælden-

hed, der hverken kvantitativt eller kvali-

tativt har nogen Værdi for Arbejdsgiverne.

Benytter Arbejdsgiveren sig af en af disse

under en Kamp, ofrer han ham dog snart,

naar Freden er sluttet. Fra konservativ

Side er der rettet et Krav om Beskyttelse

af de „arbejdsvillige", et Krav, der —
naar det kun drejer sig om at hindre

personlig Overlast — maa honoreres i

Kraft af Princippet om Statens Pligt til

at værge Enkeltmand mod fysisk Overlast,

— men som, naar det skal strækkes

herudover, bliver en ensidig Klasselov-

givning, idet det vil være vanskeligt at

begrunde, hvorfor man skal straffe den

Arbejder haardere, der generer en Fag-

fælle udfra en selv uberettiget Indigna-

tion, end den Mand, der uden fornuftig

Grund overfalder andre ; ligesom en saa-

dan Lovgivning vil være lidet effektiv,

fordi Klassejustitsens Middel i Reglen ikke

er den fysiske Overlast men en Ostra-

kisme, et Boy-cot , som ingen Lov kan

skride ind imod , bl. a. fordi dens ydre

Udslag vanskelig paavises med den Sik-

kerhed, som en Straffedom maa hvile paa.

Arbejdsgiverne vendte sig derefter til

Organisationen, og herigennem er den kol-

lektive Aftale slaaet fast som et af begge

akcepteret Princip; Arbejds-Aftalens Ind-

hold bestemmes i vor Tid for Største-

delen af almindelige Regler, givne i For-
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vejen af de to Parters Central-Organisa-

tioner.

Men medens Arbejdernes Organisation

dannedes efterhaanden og byggedes op

fra neden af, saaledes at beslægtede Smaa-

foreninger dannede Forbund og Grupper,

og disse igen kædede sig sammen i

Landsorganisationer, er Arbejdsgiver-

foreningen ofte gaaet den modsatte Vej,

idet de faatallige, men mægtige Industri-

herrer har givet Signalet til Dannelse af

Arbejdsgiverforeninger med relativ faa

Medlemmer, som ganske vist beskæftigede

en meget stor Del af Arbejderstanden.

Hvor der var Mesterforeninger som Lev-

ninger af de gamle Laug, knyttede de

nydannede Arbejdsgiverforeninger dem

til sig, uden at de dug tabte deres Karak-

ter af en fra oven af sammentømret Or-

ganisation.J

Arbejdsgiverforeningerne er derfor ret

aristokratisk organiserede, den store Indu-

stri vil blive altdominerende; den beskæt-

tiger det største Arbejderantal, er mod-

standskraftig og kan lettere naa til Enighed

end de mange Haandværksmestre. Inden-

for alle Arbejdsgiverforeninger (ogsaa de

danske) tindes der derfor en Interessemod-

sætning, som omhj^ggelig skjules, men som

ikke derfor er mindre stærk. De store Ar-

bejdsgivere vil blive naturlige „Scharfma-

chere", de mindre vil blive mere tilbøjelige

til Forhandling, bl. a. fordi Haandværkerne

ofte gennem Sammenslutning kan vælte

Forbedringer i Arbejdslønnen over paa den

færdige Vares Pris, medens Storindustrien

lider under internationale Konkurrencer.

Arbejdsgiverforeningernes Handlemaade

bliver da dikteret ovenfra, fra en Central-

organisation, der beherskes af Storindu-

strien og dens Venner, medens Arbejder-

nes Organisation vil blive ledet nedenfra,

fra de enkelte Fagforeninger og de enkelte

Fagforbund, som hvis Viljes Udøvere

Centralledelsen kommer til at staa. Hvilke

af de to Principer der er det bedste, maa
alhænge af Organisationernes Formaal.

For en Kamporganisation er den aristo-

kratiske P'orfatning selvfølgelig den bedste,

for en Organisation derimod, hvor det

gælder om at holde ud i det lange Løb,

og hvor de enkelte Medlemmer skal gøre

store personlige Ofre, vil den demokratiske

Forfatning være at foretrække; den aristo-

kratiske Forfatning gør mobil og stærk

i Slaget, den demokratiske udholdende.

Arbejdsgiverforeningerne vil derfor fore-

trække den aristokratiske, centraliserende

Forfatning. Arbejderne vil nødig gaa fra

den demokratiske, decentraliserende (fø-

deralistiske) Forfatning. Arbejdsgivernes

Forfatning medfører, at deres Central-

ledelse kun vil lade Underorganisatio-

nerne faa en ringe Bevægelsesfrihed

og vil hævde, at de kollektive Aftalers

Indhold skal stemme med de af denne

opstillede Principer.

Arbejdsgiverne har utvivlsomt be-

gaaet den Fejl at opstille og hævde

saadanne almindelige Principer i for stor

Snæverhed. Ved at opstille det almin-

delige Princip: „Vi vil ikke modtage

nogen Nedgang i Arbejdstiden" forsyn-

der Arbejdsgiveren sig mod den al-

mindelige Regel, at Arbejdsbetingelserne

maa fastsættes med Henblik paa hvert

enkelt Fags særlige Forhold; sundheds-

farlige Forhold, særlig stor Profit, Anven-

delse af Kvinde- eller Natarbejde vil i

visse Fag gøre selv en 8 Timers Ar-

bejdsdag forsvarlig (jvnf. Litografstriken).

Overfor Arbejdsgivernes Krav paa. at

den kollektive Aftale skal være godkendt

af Centralledelsen, staar Arbejdernes prak-

tiske Hævdelse af Underorganisationens

Frihed til at opnaa, hvad den kan;

anerkender man den Frihed, maa man
ogsaa anerkende Underorganisationens

Ret til at anvende de nødvendige Midler,

derigennem den fagbegrænsede Strike.
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I en voksende Grad vil Arbejdsgiver-

foreningen, naar denne har fastslaaet

særlige Principer, nægte at give Sanktion

til en Overenskomst, der strider mod
disse Principer (jfr. den danske Snedker-

strike). Samtidig hermed vil og kan

Arbejdsgiverforeningen ikke overlade en

Underorganisation at føre en Kamp alene,

men vil støtte den ved at gennemtvinge

et Forlig, som Arbejdsgiverforeningernes

Centralledelse mener selv at kunne til-

træde. Tvangsmidlet er Lockouten.

De forskelligartede Organisationsformer

og Metoder i de to store Hære virker

forsaavidt godt, som de fører til en be-

tryggende Voldgift i mange smaa Til-

fælde. Paa den anden Side vil Arbejds-

giverforeningen netop i Kraft af sin

Organisation være i Stand til at hindre

en betydende Lønstigning ikke alene for

Arbejderklassen som Helhed men ogsaa

i det enkelte Fag. At et Fags Arbejdere,

saaledes som enkelte Bygningshaandvær-

kere og Typografer har gjort det — saa

at sige kan springe ud af Arbejderklas-

sen og ind i Middelklassen, maa anses

udelukket for Fremtiden. Ligeledes vil

Arbejdsgiverforeningen være i Stand til

at gaa fra Defensiven til Offensiven og

kræve Nedgang i Løn. Det er dette sidste,

de svenske Arbejdsgivere har gjort.

Man vil se, at enhver mellem en Mester

og hans Svende opstaaet, selv ubetydelig

Strid, der godkendes af Fagforeningen,

i anden Omgang kan føre til en stor Lock-

out. Kampen mellem Arbejdsgiver og Ar-

bejder vil derfor forme sig saaledes, at

det tillades Arbejderne at prøve kort-

varige og begrændsede Striker, men at

disse paa den anden Side ogsaa skal

afsluttes ret hurtigt, idet ellers den store

Bastian komrrftr frem af Krogen.

Nu er Lockouten paa Grund af sin

omfattende Natur et for Samfundet ander-

ledes farligt Middel end Striken. Fra

Aarene 1895—1903 tabtes der ved Kamp
c. 3600,000 Arbejdsdage, heraf c. 9æ,000
ved Strike og 2700,000 ved Lockout,

der næsten alle faldt paa det enkelte

Aar 1899. Det vil sige, i 1899 tabtes

27a),(X)0 Arbejdsdage eller c. 27 Dage

pr. organiseret Arbejder, i de øvrige

6 Aar kun 150,OOC3 Arbejdsdage aarlig

eller IV2 Dag pr. organiseret Arbejder.

Nu vil Tabet af I72—2 Dage aarlig

pr. organiseret Arbejder ingen social Følge

have, egentlig være Samfundet uvedkom-

mende, medens en Lockout, der med-

fører 20 Gange saa stor Arbejdsledighed

som samtlige Aarets Striker, er en social

Ulykke. Ganske vist vil Lockouten netop

af den Grund være et sjældnere Vaaben,

men set i de 7 Aar, vi her har taget,

har Striken kun taget 1 Arbejdsdag for

hver 3 Arbejdsdage, Lockouter har taget.

Striken betyder intet, socialt set. Lock-

outen meget, om end den heller ikke —
set over en Aarrække — betyder saa

meget, som man skulde tro efter dens

øjeblikkelige Virkning.

II.

P'orsaavidt man stiller sig paa det

Standpunkt, at Arbejdslønnens Nedsæt-

telse er til Skade for et Land, og at

det sociale Maal er, at de Haandens Ar-

bejdere, der ikke er under Gennemsnits-

dygtighed, faar et Lønniveau, der garan-

terer en renlig Bolig, en taalelig Tilværelse*

en Sikring af Alderdom og Evne til at

opdrage Børnene, kan man ikke med

Tilfredshed se paa en Udvikling, hvor

Arbejdsgiverne er saa stærke, at de kan

forhindre en Bedring i Arbejdsvilkaarene

;

Arbejdsgiverforeningernes Overmagt er

ikke en mindre Ulykke end den Fag-

forenings-Overmagt, der fører til, at al

Disciplin under Arbejdet bortfalder.

For den, der som jeg hverken er Ar-

bejdsgiver eller Arbejder, men dømmer ud
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fra et Samfundssyn, efter hvad Racens

Styrke og Fremtid kræver og under Hen-

syn til Bevarelsen af Landets produktive

Evne, vil den ene Parts Overmagt staa

som noget af en Ulykke.

Medens Staten har den Pligt overfor

den partielle Strike og Lockout at staa

neutral og kun tilbyde en Mæglingsvirk-

somhed, er Spørgsmaalet vanskeligere,

hvorledes Samfundet skal stille sig over-

for Lockoutens og Storstrikens Vaaben.

Den stærkt statsbevidste Tænker vil

sikkert betragte en Generalstrike som

ensbetydende med et Oprør, fordi Striken

faktisk tager Magten ud af Statens og

Lovgivningsmagtens Haand og lægger

den i Strejkekomiteens. I sig selv er det

en Krænkelse af Statens Ret, naar man

for at køre paa Stockholms Gader skal

have Kørekort fra Strikeledelsen, der her

usurperer sig en Politimagt, der ganske

vist er indentor Lovens formelle Grændse,

da ingen formelt er pligtig at rette sig

efter dem, men faktisk staar der Magt

bagved Køretilladelsen, — en Magt, der

ganske sikkert ikke er Statsmagten.

Maa man altsaa vende sig mod Gene-

ralstriken med dens Lammelse af Sam-

fundsmaskineriet, maa man ogsaa vende

sig mod Stor -Lockouten.

Svenske Smaastriker udviklede sig til

partielle Lockouter og til Stor-Lockouten,

der omfattede c. 100,000 Mand. Naar

Arbejderne svarer med at tage yderligere

ca. 200,000 Mand bort fra Arbejdet, maa
man indrømme, at der kun foreligger en

kvantitativ Forskel, og at den svenske

Statsmagt allerede led sit Nederlag, da

Lockouten blev proklameret. Lockout 6g

Generalstrike er allerede af den Grund

en Fare, fordi den bringer Arbejderen til

den aabenbare Revolutions Grænse, idet

Arbejderledelsen hurtig vil mangle Penge

til at underholde de ledige Arbejdere (i

Sverige op mod 2 å 3 Mill. Kr. ugentlig,

i Danmark mellem V2 ^S ^ M'"- ^i"-)'

og sultne Folk er som bekendt desperate;

dernæst vil en Standsning af det pro-

ducerende Samfund ogsaa hindre Staten

i at udføre sine Funktioner.

Staten har baade en Ret og en Pligt

til at skride ind. Naar den svenske Re-

gering har forbudt Spiritussalg, er det en

saare klog Handling, og naar den for-

langer Ordenen opretholdt og Roligheds-

forstyrrelser udelukket, er den i sin gode

Ret; men naar Regeringen lader sig af-

vise i sine Mæglingsbestræbelser, ret som

om den var en uvedkommende Tredje-

mand, har den svenske Statsmagt lidt

et decideret Nederlag. Man kan nu tage

dette Nederlag, som man vil, man kan

finde det i sin Orden, at Staten ikke

griber ind, men i saa Fald maa man er-

kende, at der er Magter udenfor Stats-

magten, der er stærkere end denne, og

i samme Øjeblik man erkender dette,

fremmer man ogsaa en Udvikling, der

tager Grundlaget væk fra Principet om
Staten som ultima ratio i moderne Sam-

fundsdannelse.

III.

Som Led i en Revolution er General-

striken et farligt Vaaben , maaske nok

saa effektivt som Barrikadebygning ; den

fredelige Generalstrike bliver derimod let

en „contradictio in se", dels fordi den

lammer Samfundet og dels fordi den ikke

i Længden kan fastholde sit fredelige og

passive Præg. Var dette muligt, og kunde

en „tredelig" Generalstrike f. Eks. vare i

4 Maaneder, vilde den være et Magt-

middel, der maatie føre til Maalet. Men
en Storstrike af denne V'arighed er

utænkelig, baade fordi Arbejderne mangler

den økonomiske Modstandskraft, der

herer til i over et Fjerdingaar at give

Afkald paa Indtægt, og dels fordi Sam-

fundet i saa Fald vilde gaa ud af sine

Fuger. Den fredelige Storstrike kan
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næppe vare ud over 5 Uger — enten

sprænges den eller ender i Revolter. Er

Storstriken agressiv til Opnaaelse af

urimelige Fordringer, maa den derefter

slaas ned, er den defensiv, maa Regerin-

gen lægge Tryk paa begge Parter.

Den svenske Storstrike er iøvrigt ikke

fuldkommen; for at frembringe den abso-

lute Paralyse, maa Striken blive generel,

d. V. s. Jernbanens, Belysningsvæsenets,

Renligholdelsens og Vandværkets Arbej-

dere maa standse. At en saadan Ud-

videlse paa ganske kort Tid er mulig,

véd vi; paa længere Tid er den umu-

lig, fordi alle Samfundsklasser — Ar-

bejdsgivere, Arbejdere og udenforstaa-

ende — i samme Grad vil rammes;

Storbyens Liv er umuligt under den ud-

videde Transportarbejderstrike. Her maa
Staten gribe ind, selv om det er private

Entreprenører, der udfører disse Samfunds-

tjenester. Iøvrigt vil — hvad ogsaa er

rigtigt — det offentlige i voksende Grad

selv overtage disse Funktioner, og hvor

det offentlige er Arbejdsgiver, er Striken,

som straks skal vises, en Revolte.

Storstriken vil iøvrigt — forsaavidt den

vender sig imod de øvrige Samfunds-

klasser, der ikke er Part i Striden, ofte

blive afbødet ved, at andre Samfunds-

klasser end Arbejderne for en Tid over-

tager Arbejdet, et berettiget Nødværge

ved Transport-, Belysnings- og Renova-

tionsstrike. Dette maa understreges; ti

ellers vilde de relativt faa Arbejdere i

disse sidste Virksomheder være i Stand

til ^t sætte hele Samfundet Stolen for

Døren, blive en Art Prætorianergarde.

Efter mit Skøn maa, hvis man — hvad

der kan blive nødvendig — gaar til at

gøre Renovations-, Belysnings- og Vand-

værksstriker ulovlige og strafbare. Staten

ogsaa være berettiget til ensidig at sætte

Arbejdsbetingelserne ; ti tager man Strike-

vaabnet fra en Gruppe Arbejdere, maa

man paa den anden Side ogsaa med
Hensyn til Løn sætte denne under lig-

nende Vilkaar som Statsarbejdere.

Paa et Punkt kan Staten i første Række
værge sig. En Strike af Statens Embeds-
mænd og Funktionærer er Oprør og maa
behandles som saadant; thi Arbejdsmand

Petersen og Arbejdsgiver Hansen er fra

Statens Synspunkt set hinanden lige, de

er begge Undersaatter, medens Arbejds-

mand Petersen og den arbejdsgivende

Stat aldrig kan blive Ligemænd, idet

Petersen stadig vil være Statens lydig-

hedspligtige Undersaat; de Personer, som
Staten engagerer til at virkeliggøre Stats-

formaal, mangler Ret til at hindre Staten

i at udføre disse Formaal, naar man dog

overhovedet vil indrømme, at Stats-

organismen er større, vigtigere og hel-

ligere end alle andre Organer og Sammen-
slutninger, hvorved Menneskene virke-

liggør deres Formaal; Statens Embeds-

mænd og Funktionærer maa tage de

Kaar, som Staten giver ud fra sit suve-

ræne Skøn. Gennem Stemmeseddelen,

gennem Henvendelser, gennem den offent-

lige Menings Organer kan de paavirke

Statens Beslutning, kun ikke ved Magt-

midler; thi i saa Fald maa Staten og

Regeringen optage Kampen — det gælder

dens Existens. Er de andre de stærke-

ste, nuvel, saa foreligger da en lykkelig

gennemført Revolution, som skaber en

ny Regeringsform og nye Magthavere,

men der foreligger en Revolution, og

som saadan maa Statsfunktionærernes

Optræden bedømmes og behandles, og

gaar Statsfunktionærerne til en Strike for

at støtte en Generalstrike eller bekæmpe

en Lockout, er Tilfældet det samme; det

er en Revolution, der som alle andre Re-

volutioner kun har sin Berettigelse, hvis

den lykkes.

Den svenske Stor-Lockout og General-

strike har da gjort Spørgsmaalet aktuelt
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om Slatens Pligt og Ret, og forsaavidt

som Konflikter af denne Art lammer

ogsaa Statsmaskineriet og skaber Magter

udenfor Staten, maa Staten, hvis den

overhovedet vil hævde sig selv, være be-

rettiget til at gribe ind, en Ret, der under

givne Betingelser kan udvikle sig til Ret-

ten at fastsætte de Arbejdsbetingelser og

Regler, hvorunder Proklamation af en

Strike eller Lukning af et Værksted bliver

ulovlig.

Men Staten maa gaa til denne Opgave

med Forstaaelse af, at den omfatter baa-

de Arbejder og Arbejdsgiver.

I konservativt styrede Lande vil Rege-

ringen ofte glemme, at et Lands Industri

ikke blot er dens Arbejdsgivere, men

ogsaa dens Arbejdere ; i halvsocialistiske

Stater er Forholdet ofte det omvendte.

Opgaven er vanskelig, saa sandt som

Staten her skal inddrage et helt nyt Do-

mæne under sin retshaandhævende Myn-

dighed; forsigtig og prøvende maa Staten

gaa frem, men den maa en skønne Dag

være i Stand til at løse denne Opgave, thi

Revolten fra oven — Stor-Lockouten —
og Revolutionen fra neden ^ General-

striken — er i deres Virkninger saa far-

lige og saa undergravende for Statens

Myndighed, at Problemet ikke i ret mange

Aartier lader sig skyde til Side.

Men Statens Fastsættelse af Forligets

Indhold ligger foreløbigt ude i Fremtiden;

der skal en Del Konflikter til at oplyse

Publikum om Nødvendigheden deraf. Be-

gyndelsen maa ske i smaa Skridt: Staten

har utvivlsomt Ret til at forlange, at

Arbejder- og Arbejdsgiverforeninger skal

registrere, eventuelt til at fastsætte alminde-

lige Regler for, med hvilken Majoritet

Kampbeslutninger skal tages, hvem der

er stemmeberettigede (f. Ex. betinget af

en vis Alders Opnaaelse eller af, at man
er beskæftiget paa den Tid, man vil

stemme etc). Ud herfra bliver det næste

Skridt ved Lov at fastsætte Tiden for

Strike- eller Lockoutvarsel — og ende-

lig at fastsætte ved Lov Organisationernes

Pligt til under økonomisk Ansvar at op-

fylde de Forpligtelser, disse paa lovlig Vis

har paataget sig — saaledes, at Brud paa

Aftalen medfører Erstatningspligt for Orga-

nisationen (jvnf. Typografstriken). Først

naar vi er naaet saavidt, rejser Spørgs-

maalet sig om Statens Ret til at dømme i

den Art Stridigheder, — en Dom, der kun

bliver mulig at afsige med absolut Sikker-

hed, naar det gælder en Fortolkning af

indgaaede Overenskomster, men betj^delig

vanskeligere, naar det gælder Ændringer

i vedtagne Arbejdsbetingelser. Og Er-

faringer fra New-Zeeland har jo vist, at

baade Arbejdere og Arbejdsgivere ser

med Mistillid til Statsmagten, der jo vil

være i den ene eller anden Parts Hænder,

særlig i parlamentariske Lande, hvor

et trænet upartisk Bureaukrati vanskelig

kan gøre sig gældende.

Hvad den svenske Strike angaar, maa
man som Dansk ønske de svenske Ar-

bejdere saa gode Arbejdsbetingelser som

muligt bl. a. af den Grund, at de danske

Arbejdsbetingelser af Konkurrencehensyn

bliver paavirkede af de svenske. Spørger

man, om vi ønsker en Sejr for Stor-

striken , maa vi svare absolut nej . fordi

en lykkedes Storstrike vil medføre et

lignende Eksperiment i Danmark, noget

vi ikke er beredt paa at møde, og fordi

en sejrende Storstrike eo ipso bliver et

Nederlag for Statsmagten ved at lære

Arbejderne, at de har et Vaaben, som
er stærkere end alt andet; men ligesaa

afgørende maa vi haabe, at Arbejds-

giverne heller ikke sejrer, saa at Stor-

striken ender, men Storlockouten fort-

sætter, thi dels vil det gaa for haardt

ud over det svenske menige Folk, der

er daarligt stillet, og dels vil det avle en

Bitterhed i Arbejderklassen mod andre
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Klasser, som kun „Scharfmachere", der

mener, at Underklassen skal ligge under,

kan ønske. Endelig vil Arbejdsgivernes

absolute Sejr ogsaa indeholde en Svæk-
kelse af Statens Magt, fordi det da er

lykkedes dem ved de stærke Midler at

hidføre nye Retstilstande.

For Venner af den sociale Fred, for

Mænd, der tror paa Statsmagtens Mission,

paa Statens Ret, paa at alle Borgere —
den ydmygste som den mægtigste —
kun er Undersaattcr under Staten, og paa,

at ingen Organisation af Undersaatter

maa blive saa mægtig, at den kan op-

træde som en Stat i Staten, staar det

Ønske fast, at den svenske Stat med sin

magtstottede Mægling skal forene Parterne

og hindre betydende Lønreduktioner.

De, der som jeg yderligere quand-

méme tror paa, at Kroinni har Opgaver, og

at Kronens hellige Tradition er den: med
Opretholdelse af Orden og Ret i Staten

at værge Underklassen og derigennem

vinde dens Tillid, saavel som at hindre

dens Enevælde, haaber oprigtig, at det

maa blive H. M. Kong Gustav personlig,

der bringer Storkampen til Ende.

For andre Landes Arbejdsgivere og

Arbejdere gælder det at høste den Lære,

at magert Forlig er bedre end en for-

mummet Borgerkrig, Arbejderne skal

lære, at de mangler Ret til at standse

Samfundets Funktioner saavelsom at ind-

gaaede Aftaler skal holdes efter deres

Aand og Bogstav; Arbejdsgiverne skal

lære, at de i deres Værksteder ikke

staar som private Ejere, der kan skalte

og valte, som de vil, men som Sam-
fundets Tjenere, der udtører store og
ansete Samfundsfunktioner — og at den

private Ejendomsret kun er en Form, de-

res Stilling som Ledere af Samfundsvirk-

somhed det reelle, og den Stilling giver

Pligter bl. a. til at holde Værkstedet aabent.

Denne Afhandling er ikke skrevet ud

fra et Arbejdsgiver- eller et Arbejderstand-

punkt, men fra Statsmagtens Stade ; set

herfra maa Staten indtil videre i Striden

mellem Arbejdsgiver og Arbejder staa neu-

tial, hvor ikke Samfundsinteressen kræver

Statens Indgriben. Men hvor den ^r nødven-

dig — og Statens Indgriben vil i saa Fald

oftest vende sig imod Arbejderne — maa
det kræves, at Staten udøver sin Tvang
med fast Haand, men ogsaa, at Staten

ved sin Tvang paa Arbejderne ikke stiller

dem ringere i Konflikten mod deres Ar-

bejdsherrer; ti Formaalet med Statens

Indgriben er at beskytte Samfundet, men
ikke at gaa de paagældende Arbejdsgiveres

Ærinde. En Motivforskydning vil her

være skæbnesvanger.

Den 25. August 1909.
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HENRY GEORGE
OG DE SOCIALE REFORMBESTRÆBELSER

Af Dr. phii. C. N. Starcke.

Den 2den

Septbr. er

det 70 aar,

siden Henry

George fød-

tes. Kun 70

aar, og kun

'iO aar si-

den hans be-

rømte værk

„Progres

and pover-

ty" udkom.

Den bevæ-

gelse, som

dette skrift har sat i gang, og den for-

andring i vilkaarene for det sociale

fremskridtsarbejde, som det skabte, en

saa uhyre, at man uvilkaarlig studser,

naar man som ved denne lejlighed brin-

ges til at mindes, at det kun er 7(.) aar,

siden Henry George saa dagens lys.

Henry George har det tilfælles med alle

store samfundsrcformatorcr, at han er

opfyldt af den dybeste medfølelse med

dem, som lever paa livets skyggeside.

Hos nogle fører denne medfølelse til et

arbejde paa direkte og umiddelbart at

alhjælpe den nød, som findes. Hos andre

omsætter medlidenheden sig til had mod

dem, som har rigelige indtægter, og der

tumles med planer om reformer, der

tager fra den ene og giver til den anden.

Henry George staar lige langt fra begge.

Hans lære er den mandigste forkyndelse

af retfærdigheden; ikke barmhjertighed,

kun retfærdighed er i stand til at højne

menneskene, og han ejer den Ij'-seste tro

paa de etiske værdiers magt, retfærdig-

hed og intet andet er i stand til at løse

det sociale spørgsmaal, den er baade den

nemmeste og den virkningfuldeste sam-

fundsordning.

De bestræbelser, som mennesker af et

godt hjerte udfolder for at afhjælpe den

forhaandenværende nød ved at give gaver,

tilstopper ikke de kilder, hvoraf nøden

rinder, og rammer ofte ved siden af, idet

det ofte bliver helt andre, gaven i virke-

heden tilfalder. Private stiftelser, større

organiserede humane foranstaltninger,

hele den humane hjælpelovgivning, som
de liberale har fremmet saa stærkt, for-

hindrer ikke, at stadig nye og større ska-

rer af nødlidende opstaar. Det er kun

symptomerne paa samfundets sygdom,

den beskæftiger sig med, men gaar ikke

ikke ind til selve dens aarsager, og bliver

derfor ikke blot samfundsmæssig set re-

sultatløs, men kan endogsaa virke ska-

deligt. Særlig maa man være betænkelig

ved en barmhjertighedens reformlovgiv-

ning, fordi den let tager værdighedsfølel-

sen fra menneskene. At leve af andres

barmhjertighed er ikke foreneligt med
selvstændighed, og at lære at regne med
andres barmhjertighed som en assurance,

svækker baade menneskets mandige an-

svarsfølelse og frister ham til at lade sig

drive med strømmen og nøjes med at

svømme i vandskorpen.

Det eneste, mennesket kan kræve, er

sin ret. I jo højere grad man kan sikre

ham, at retfærdigheden sker fyldest, desto

alvorligere kan man ogsaa lade ham vide,

at mere kan han ikke vente, resten bliver

hans egen sag, hans eget ansvar. Ret-

færdighed er dette ganske bestemte, at

udbj'ttet af en mands arbejde tilhører

ham selv, og at ingen maa tilegne sig

udbj'tte, hvor han intet arbejde har ud-

ført. Retsbeskyttelsen er samfundets sag

;
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men har det løst denne opgave, saa har

borgerne ikke mere at kræve; det bliver

hvers sag at arbejde, naar han vil nyde.

Dette princip, at enhver har ret til ud-

byttet af sit arbejde, har Henry George

fælles med socialdemokratiet; men for

Henry George bliver dette et klart og

bestemt princip om retten til det udbytte,

som arbejdet giver, for socialdemokratiet

blivet det retten til, at arbejdet skal give

et udbytte og endda et udbytte af en be-

stemt størrelse. Derfor maa socialdemo-

kratiet paakalde samfundsmagtens for-

mynderskab for at forestaa fordelingen

og er i virkeligheden ikke en lære om
retten til sit arbejdes udbytte, men om
retten til at blive forsørget, og derved

træder socialismen i modsætning til Henry

Georges lære saavel i sit praktiske sam-

fundsarbejde som i sit etiske grundsyn.

Socialismen er ikke det samme som

underklassens kamp for at forbedre sin

stilling. Socialisme bliver denne kamp
først, naar den vil naa sit maal gennem

en afskaffelse af den frie konkurrence,

den private ejendomsret og den private

foretagsomhed. Socialismen viser deri-

gennem sin tvivl om, at et frit arbej-

dende samfund kan ordnes retfærdigt, og

sin tvivl om, at man nøje kan bestemme

et arbejdes udbytte. Men derigennem er

hele grundlaget blevet forvandlet, det er

ikke længere retfærdigheden, men forsør-

gelseskravet, som stilles i forgrunden.

Dette krav er uetisk og staar i klasse

med betleri. Med stor styrke fremhæves

dette at Gustav Biischer i en lille piece

„Ein VVort an die Sozialisten und solche,

die es werden vvollen" (Ziirich 1909).

Biischer er en tilhænger af Henry George

og bebrejder ud fra dennes tro paa ret-

færdigheden socialdemokratiet, at det

baade nedbryder denne tro og skaber

en ufrugtbar og hadefuld klassekamp, i

stedet for et frugtbart arbejde paa løs-

ningen af en ganske bestemt opgave.

Ret, siger han, er ikke nogen tom tale-

maade; ret gaar aldrig i det grænseløse,

men har altid en bestemt maalestok og

en fast afgrænsning. Men naar social-

demokratiet taler til underklassen om
dens ret, saa er det aldrig denne eller

hin bestemte rettighed, men et ubestemt,

der snarere maa kaldes et umættet krav

paa at faa. Samfundet kommer som en

følge af socialdemokratiets agitation til at

staa for underklassen som den store vid-

undermagt, den skal skaffe den alt, hvad

den trænger til. Det er den paatrængende

tiggers sprog, den fører, der i enhver be-

siddende ser en udplyndrer, og finder det

bekvemmere at forlange og ikke forstaar

værdigheden i hellere at ville fortjene.

Ligesom Henry George vil socialde-

mokratiet arbejde for retfærdighedens og

kærlighedens rige. Men deres sprog er gan-

ske forskelligt. Socialdemokratiets sprog

aander had og forbitrelse mod overklas-

sen. Henry George forbinder fasthed og

mod i at kræve retten med ængstelighed

for ikke at krænke nogens ret. At der

til hver ret hører en pligt, at der til retten

at ville have hører pligten at ville arbejde,

det glemmer Henry George intet øjeblik,

medens voldsomheden i kravet paa det,

man savner, fører socialdemokratiet til at

glemme at tale om de krav, man maa

stille til sig selv. Under de haardeste per-

sonlige prøvelser glemte Henry George

aldrig sin værdighedsfølelse ; det faldt

ham aldrig ind at tiltrygle eller tilegne

sig gaver, hans stræben var kun den

selv at fortjene sit brød. Derfor var han

altid langt borte fra drømmen om en

fordelende samfundsmagt, der skulde for-

sørge menneskene; det var kun retten,

han vilde. I stedet for at tale om kun-

stige ordninger af samfundet, som gen-

nem gyldne forespejlinger om en fjern

fremtids paradis skal trøste dem, som nu
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lider, samlede han al sin kraft om at

paavise den fundamentale retskrænkelse,

som skaber lidelsen i det bestaaende sam-

fund og at styrke den tro, at faar folket

først sin ret, behøver det ingen almisser.

Den dybe uretfærdighed finder han ikke

som socialdemokratiet i individernes fri-

hed til efter deres evner og iver at ar-

bejde og skabe sig indtægt. Tværtimod,

friheden er for Henry George betingelsen

for alle kræfters rigest mulige udfoldelse.

Uretfærdigheden ligger i, at summe har et

monopol, hvorved de tilegner sig udbj't-

tet af andres arbejde uden selv at arbejde.

Dette monopol fandt Henry (ieorge i, at

private kan tilegne sig den værdi, som

jorden faar blot ved samfundets vækst.

Denne værdi kan ingen enkelt mand for-

ege ved sit arbejde eller formindske ved

sin forsømmelse. Han kan ved sit ar-

bejde skabe andre værdier for tusinder

af kroner paa eller i jorden, men disse for-

svinder igen med hans arbejde. Til dem
har han fuld og ubeskaaren adkomst.

Men jordens værdi som saadan opstaar,

vokser og forsvinder med samfundets ud-

vikling, og til den værdi har derfor kun

det hele samfund adkomst. Det er ved

at tilegne sig denne samfundsejendom,

at den enkelte forringer livsvilkaarene

for de andre og tvinger dem til at ar-

bejde for ham paa de vilkaar, han sætter.

Det er bestemt og klar tale, og den lyder

nu over hele den civiliserede verden. Har-

men over uretten er ikke baaret af mis-

undelse mod rigdommen ; kravet, som

stilles, er ikke at komme til at leve ved

andres forsorg, men at kunne bygge sin

tilværelse paa egen arbejdsomhed, udhol-

denhed og opfindsomhed. Bind menne-

skene, anvis dem deres pladser hver for

sig, og sørg for, at hver bliver mættet

om aftenen, naar han har fulgt dine be-

falinger om dagen, det er socialdemokra-

tiets vej fremad. Lad menneskene fri,

lad dem arbejde frit, handle frit og om
aftenen fortære det brød, de selv har ev-

net at tjene i dagens løb, den ene mere,

den anden mindre, men sørg blot for, at

ingen tager den andens brød. Det er

Henry Georges lære. Nu omstunder ta-

ger staten fra alle, fordi den til nogle

faa har bortgivet det, den selv ejer. Der-

for rives om aftenen brødet ud af de

manges hænder og lægges over i de faa

privilegeredes hænder.

Hvorledes dette sker, og hvorledes det

vil høre op, naar retfærdigheden sker

fyldest, og samfundet faar udbyttet af

sit arbejde som den enkelte af sit, det

har Henry George paavist saa klart og

saa fatteligt, at det forstaas over den

hele Verden.

Derfor \il Henry Georges fødselsdag

blive fejret overalt, ikke ved officielle fe-

ster og højtidelige optog, men gennem

den strøm af frejdigt haab fra de mange,

som hans lære har styrket i troen paa,

at det er muligt at skabe retfærdighed,

og hvis overbevisning han har grund-

fæstet, at det er ad retfærdighedens vej,

stolte og frie menneskers lykke vindes.

192



''./' -"''.f
'''y-



_J -i*. >.'^-,-



AP

42
G3
ny rekke
bd.3

Gads danske magasin

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




